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OFERTE SERVICIU
l Bonă pentru un copil de 1 an şi
jumătate programul este intern de
vineri până duminică inclusive.
Salariul oferit variază intre 1300 şi
1600 de ron in funcţie de experienţă.
Detalii la telefon 0745 478 748.
l SC Morani Construct S. R. L.
angajează: bucătar x 3. Oferim
s a l a r i u m o t i v a n t ! Te l e f o n :
0368/460066.
l ISJ Dâmbovița scoate la concurs
3 posturi profesori activități remediale în proiectul Pocu- Școala
Bucuriei. Relații suplimentare pe
site-ul ISJ Dâmbovița.
l Școala Profesională Specială „Ion
Teodorescu” Slobozia, cu sediul în
localitatea Slobozia, str.Viilor, nr.61,
jud.Ialomiţa, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: numele funcţiei:
Muncitor calificat I, studii medii și
profesionale, 1 post. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă:
02.10.2019, ora 9.00; -Interviul:
04.10.2019, ora 9.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -Studii: medii sau profesionale; -Calificare profesională: electrician, instalator, tâmplar dulgher,
mecanic de întreținere, -Vechimea în
specialitate: 7 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Școlii Profesionale Speciale
„Ion Teodorescu”, str.Viilor, nr.61,
loc.Slobozia, jud.Ialomiţa. Relaţii
suplimentare la sediul: str.Viilor,
nr.61, loc.Slobozia, jud.Ialomiţa,
persoană de contact: Pirpiliu Mărioara, telefon: 0761.078.356, e-mail:
sc_nr1_slobozia@yahoo.com, fax:
0243.212.085.
l Școala Profesională Specială „Ion
Teodorescu” Slobozia, cu sediul în
localitatea Slobozia, str.Viilor, nr.61,
jud.Ialomiţa, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: numele funcţiei:
Secretar I A, studii medii, 1 post.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă: 02.10.2019, ora 9.00;
-Interviul: 04.10.2019, ora 9.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Studii: medii
(economic, management, juridic,
birotică secretariat, informatică de
gestiune, teoretic); -Vechimea în
specialitate: 7 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
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sediul Școlii Profesionale Speciale
„Ion Teodorescu”, str.Viilor, nr.61,
loc.Slobozia, jud.Ialomiţa. Relaţii
suplimentare la sediul: str.Viilor,
nr.61, loc.Slobozia, jud.Ialomiţa,
persoană de contact: Pirpiliu Mărioara, telefon: 0761.078.356, e-mail:
sc_nr1_slobozia@yahoo.com, fax:
0243.212.085.
l Școala Profesională Specială „Ion
Teodorescu” Slobozia, cu sediul în
localitatea Slobozia, str.Viilor, nr.61,
jud.Ialomiţa, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de: numele funcţiei:
Administrator financiar, II S, 1 post.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă: 02.10.2019, ora 9.00;
-Interviul: 04.10.2019, ora 9.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.Studii: superioare;
2.Specializare: economic; 3.Vechimea
în specialitate: 6 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Școlii Profesionale Speciale „Ion
Teodorescu”, str.Viilor, nr.61, loc.
Slobozia, jud.Ialomiţa. Relaţii suplimentare la sediul: str.Viilor, nr.61, loc.
Slobozia, jud.Ialomiţa, persoană de
contact: Pirpiliu Mărioara, telefon:
0761.078.356, e-mail: sc_nr1_
slobozia@yahoo.com, fax:
0243.212.085.
l Comisariatul Regional pentru
Protecția Consumatorilor Regiunea
Sud-Est (Galați) anunță amânarea
concursului programat în data de
25.09.2019, ora 10.00 (proba scrisă),
și 27.09.2019 (interviul) pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată
a două funcţii contractuale vacante
din cadrul CRPC Regiunea Sud-Est
(Galați), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: -Consilier
lA -un post -CJPC Vrancea; -Consilier lA -un post -CJPC Tulcea. Data
la care amână concursul va fi comunicată ulterior.
l Spitalul Municipal „Caritas”, cu
sediul în localitatea Roșiorii de Vede,
str.Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante, conform HG

nr.286/2011, de: inspector de specialitate I, 1 post temporar vacant.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 25.09.2019,
ora 10.00; -Proba practică în data de
27.09.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -Diplomă de licenţă studii
economice sau juridice; -6 ani și 6
luni vechime în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Spitalului Municipal
„Caritas” Roșiorii de Vede. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalul
Municipal „Caritas”, persoană de
contact: Marcu Elisabeta, telefon:
0247.406.689.
l Spitalul Municipal „Caritas”, cu
sediul în localitatea Roșiorii de Vede,
str.Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, conform HG nr.286/2011,
de: -referent I A, 1 post vacant.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 02.10.2019,
ora 10.00; -Proba practică în data de
04.10.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii diplomă de absolvire
a învăţământului postliceal de specialitate sau diplomă de bacalaureat;
-6 ani și 6 luni vechime în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Spitalului
Municipal „Caritas” Roșiorii de
Vede. Relaţii suplimentare la sediul:
Spitalul Municipal „Caritas”,
persoană de contact: Marcu Elisabeta, telefon: 0247.406.689.
l Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru
Dezvoltare Durabilă și Promovarea
Turismului -Țara Făgărașului, cu
sediul în localitatea Viștea de Jos, str.
Principală, nr.132, judeţul Brașov,
organizează concurs pentru

ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de: auditor intern,
1, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 25.09.2019,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
30.09.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: studii superioare de
lungă durată finalizate cu diplomă
de licență în domeniul financiar-contabil; -fără condiții de vechime;
-cunoștințe de operare PC -Word,
Excel, Power-Point; -capacitate de
analiză și sinteză; -bune abilități de
comunicare; -disponibilitatea de
deplasare în teren. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Asociației. Relaţii suplimentare la sediul: Viștea de Jos, nr.132,
județul Brașov, persoană de contact:
G o g a Vi c t o r i t a , t e l e f o n :
0786.935.987, fax: 0268.247.303,
e-mail: tara.fagarasului@yahoo.com.
l Primăria Comunei Feliceni, cu
sediul în localitatea Feliceni, strada
Principală, numărul 208, judeţul
Harghita, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: muncitor calificat,
1 post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 02.10.2019,
ora 10.00; -Proba practică în data de
04.10.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii; -să aibă
permis de conducere categoria B și
C; -vechime minimă: 5 ani; -să aibă
cunoștințe minime de mecanică auto
și utilaje. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, (data-limită:
24.09.2019), la sediul Primăriei
Comunei Feliceni. Relaţii suplimentare la sediul: Primăria Comunei
Feliceni, telefon: 0266.245.311, fax:
0266.245.327, e-mail: conslocfeliceni@gmail.com.

l Primăria Comunei Feleacu, cu
sediul în localitatea Feleacu, nr.131,
județul Cluj, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată: -1 post șofer,
treapta II, la Compartimentul Administrativ. Condiţii specifice de participare la concurs: Pentru postul de
șofer, treapta II: -studii generale
dovedite cu certificat de absolvire;
-permis de conducere categoria B și D;
-disponibilitate pentru lucru peste
programul normal;-disponibilitate
pentru lucru în timpul nopții; -disponibilitate pentru deplasări; -fără
vechime. Data, ora și locul de desfășurare a concursului: -Proba scrisă: data
02.10.2019, ora 10.00, la sediul instituției; -Interviu: Data și ora interviului
vor fi anunțate după susținerea probei
scrise în termenul prevăzut de art.24
alin.5 din HG nr.286/2011. Dosarele
de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunțului în Monitorul Oficial. Date contact: localitatea
Feleacu, nr.131, comuna Feleacu,
județul Cluj, tel./fax: 0264.237.097.
l Școala Gimnazială „Alexandru
Moruzi”, cu sediul în localitatea
Pechea, str.Galați, nr.179, județul
Galați, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de muncitor IV- fochist,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 02.10.2019,
ora 10.00; -Interviul în data de
03.10.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie
să îndeplinească următoarele
condiții: -Studii: școală profesională/
liceu; -Vechime în specialitate: nu se
cere; -Curs fochist/înscris la curs de
fochist. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul Școlii Gimnaziale
„Alexandru Moruzi” Pechea. Relaţii
suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale „Alexandru Moruzi” Pechea,
persoană de contact: Năstase
Mioara, telefon: 0236.824.554.
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l U.M. 01835 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul/ examenul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual de consilier juridic gr. IA/ studii superioare,
cu o vechime în muncă de 6 ani şi 6
luni şi cu o vechime în specialitate de
minim 6 ani şi 6 luni, astfel:11.10.2019, ora 10.30 -proba scrisă;17.10.2019, ora 10.00 -interviul.-data
limită de depunere a dosarelor
-24.09.2019, ora 14.30.Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului
se vor face la sediul UM 01835
Bucureşti, şoseaua BucureştiPloieşti Km. 10,5, sector 1, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la telefon:
021.319.40.00, interior 316.
l U.M. 01835 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul/ examenul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual de referent
IA/ studii medii, cu o vechime în
muncă de 6 ani şi 6 luni, astfel:28.10.2019, ora 10.30 -proba scrisă;01.11.2019, ora 10.00 -interviul.-data
limită de depunere a dosarelor
-24.09.2019, ora 14.30.Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului
se vor face la sediul UM 01835
Bucureşti, şoseaua BucureştiPloieşti Km. 10,5, sector 1, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la telefon:
021.319.40.00, interior 316.
l U.M. 01835 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursurs/ examen pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual de expert
gr. II/ studii superioare, cu o vechime
în muncă şi în specialitate de minim
3 ani şi 6 luni, astfel:-18.10.2019, ora
10.30 -proba scrisă;-24.10.2019, ora
10.00 -interviul.-data limită de depunere a dosarelor -24.09.2019, ora
14.30.Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la
sediul UM 01835 Bucureşti, şoseaua
Bucureşti- Ploieşti Km. 10,5, sector
1,Bucureşti, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului,
la telefon: 021.319.40.00, interior
316.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”,
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion
Mihalache, nr.37-39, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale:
-1 (un) post asistent medical Clinica
Medicină Internă, temporar vacant,
nivel studii PL, vechime în specialitate minim 6 luni- perioadă determinată; -1 (un) post asistent
medical Compartiment gastroenterologie, temporar vacant, nivel
studii PL, vechime în specialitate
minim 6 luni- perioadă determinată. Acte necesare în vederea
participării la concurs: -cererea de
înscriere la concurs; -copia actului
de identitate; -copia certificatului de
naştere, de căsătorie; -copie acte
studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (cursuri);
-copia carnetului de muncă sau,

după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă şi, după
caz, în specialitate; -cazierul judiciar; -adeverinţă medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare; -curriculum vitae. Condiții
de participare la concurs: -are cetățenie română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului European şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; -are vârsta-limită reglementată de prevederile legale; -are
capacitate deplină de exercițiu; -are
o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie
sau de unități sanitare abilitate;
-îndeplineşte condițiile de studii şi,
după caz, de vechime sau de
condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs; -nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârşite cu intenție,
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea. Condiții pentru ocuparea
posturilor vacante şi temporar
vacante, conform Ordinului MS
nr.1470/2011: -diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform HG
797/1997; -concurs pentru ocuparea
postului. Concursul se va desfăşura
la sediul unităţii conform calendarului următor: -25 septembrie 2019,
ora 11.00- proba scrisă; -27 septembrie 2019, ora 11.00- interviul.
Data-limită pentru depunerea
dosarelor la concurs: 17 septembrie
2019, ora 15.00. Relaţii suplimentare: compartiment RUNOS,
tel.021.222.35.59.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu
sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale: -2 (două)
posturi registrator medical debutant,
compartiment statistică -nivel studii
diplomă bacalaureat -perioadă nedeterminată; -1 (un) post referent,
arhivă -nivel studii diplomă bacalaureat -perioadă nedeterminată,
vechime în specialitate 6 luni. Acte
necesare în vederea participării la
concurs: -cererea de înscriere la
concurs; -copia actului de identitate;
-copia certificatului de naştere, de
căsătorie; -copie acte studii şi alte
acte care atestă efectuarea unor
specializări (cursuri); -copia carnetului de muncă sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă şi, după caz, în specialitate; -cazierul judiciar; -adeverinţă
medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare; -curriculum vitae. Condiţii de participare
la concurs: -are cetăţenie română,
cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului European şi
domiciliul în România; -cunoaşte
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limba română, scris şi vorbit; -are
vârsta-limită reglementată de prevederile legale; -are capacitate deplină
de exerciţiu; -are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberată de
medicul de familie sau de unităţi
sanitare abilitate; -îndeplineşte
condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau de condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; -nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii pentru ocuparea
posturilor vacante şi temporar
vacante, conform Ordinului MS
nr.1470/2011: -diplomă de bacalaureat; -concurs pentru ocuparea
postului. Concursul se va desfăşura
la sediul unităţii conform calendarului următor: -02 octombrie 2019,
ora 09.00- proba scrisă; -04 octombrie 2019, ora 09.00- interviul.
Data-limită pentru depunerea dosarelor la concurs: 24 septembrie 2019,
ora 15.00. Relaţii suplimentare:
RUNOS, tel.021.222.35.59.
l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială de
Îmbunătăţiri Funciare Constanţa,
cu sediul în localitatea Constanţa,
str.Zburătorului, nr.4, cod poştal
900419, tel.0241.654.010, fax:
0241.656.498, ca urmare a adresei
primite de la ANIF unitatea centrală
nr.17207/30.08.2019, organizează
concurs, în conformitate cu HG
nr.286/23.03.2011, pentru ocuparea
posturilor contractuale de execuţie
vacante, astfel: 1 post muncitor calificat IV în cadrul Unităţii de Administrare Constanţa Nord- punctul de
lucru SPB Dorobanţu+ conductă
refulare; 1 post muncitor calificat II
în cadrul Unităţii de Administrare
Constanţa Sud- punctul de lucru
SPB Basarabi; 1 post muncitor calificat IV în cadrul Unităţii de Administrare Constanţa Sud- punctul de
lucru SPB Galeşu+ conductă refulare. Pentru participarea la
concursul organizat în vederea
ocupării posturilor de muncitori
calificaţi în cadrul Unităţii de Administrare Constanţa Nord şi Unităţii
de Administrare Constanţa Sud,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii privind nivelul
studiilor şi vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului:
pentru postul de muncitor calificat
II în cadrul Unităţii de Administrare
Constanţa Sud- punctul de lucru
SPB Basarabi este necesară următoarea pregătire: şcoala generală
(8-10 ani) +diplomă de calificare
cursuri cu profil electric/ electromecanic/ mecanic, eliberată conform
prevederilor legale la momentul
emiterii şi atestat agent de securitate.
Vechimea necesară pentru ocuparea
postului trebuie să fie între 1 an-2
ani vechime în specialitate; pentru
posturile de muncitor calificat IV în

cadrul Unităţii de Administrare
Constanţa Nord- punctul de lucru
SPB Dorobanţu+ conductă refulare,
şi Unitatea de Administrare
Constanţa Sud- punctul de lucru
SPB Galeşu+ conductă refulare, este
necesară următoarea pregătire:
şcoala generală (8-10 ani) +diplomă
de calificare cursuri cu profil electric/
electromecanic/ mecanic, eliberată
conform prevederilor legale la
momentul emiterii şi atestat agent
de securitate. Vechimea necesară
pentru ocuparea postului trebuie să
fie între 0 luni-6 luni vechime în
specialitate. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Comisia
de concurs îşi va desfăşura activitatea astfel: selecţia dosarelor în data
de 26.09.2019, ora 10.00 la sediul
Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri
Funciare Constanţa, din localitatea
Constanţa, str.Zburătorului, nr.4;
proba practică în data de 02.10.2019,
ora 10.00 la sediul SRP1 Basarabi,
loc.Poarta Albă; proba interviu în
data de 08.10.2019, ora 10.00 la
sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, din localitatea Constanţa, str.Zburătorului,
nr.4. Data limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs este 25.09.2019, la sediul
Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri
Funciare Constanţa, din localitatea
Constanţa, str.Zburătorului, nr.4,
etaj I, biroul Resurse Umane. Documentele aferente concursului,
respectiv documentele necesare
pentru întocmirea dosarului de
concurs, condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului şi
bibliografia vor fi afişate la sediul
Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri
Funciare Constanţa şi pe site-ul
instituţiei, la adresa www.anif.ro.
Menţionăm că angajarea pensionarilor se va face cu contract individual de muncă pe durată
determinată de 6 luni. Relaţii suplimentare la sediul Filialei Teritoriale
de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa,
persoana de contact ec.Dordescu
Claudia, telefon 0241.654.010.
l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială de
Îmbunătăţiri Funciare Tulcea,
scoate la concurs (pe perioadă nedeterminată) 3 posturi vacante
contractuale de execuţie, astfel: -1
post muncitor calificat I (stația SRP
KM 4): -absolvent de şcoală generală
(8 ani/10 ani) şi curs de calificare de
profil: electromecanic/electrician;
-vechime necesară pentru ocuparea
postului >2 ani; -1 post muncitor
calificat IV (Stația SRP 4 Babadag):
-absolvent de şcoală generală (8
ani/10 ani) şi curs de calificare de
profil: electromecanic/electrician;
-vechime necesară pentru ocuparea
postului 0-6 luni. Proba practică în
data de 02.10.2019, ora 10.00, şi
proba interviu în data de 08.10.2019,
ora 10.00. Toate probele se vor
susţine la sediul Filialei Teritoriale
de Îmbunătățiri Funciare Tulcea, str.
Viticulturii, nr.10, loc.Tulcea; -1 post
consilier IA (Compartiment Sănătate şi Securitate în Muncă, PSI),
absolvent de studii superioare de
lungă durată; -vechime >2 ani în
domeniu; -certificat de absolvire curs
în domeniul securității şi sănătății în

muncă (cu o durată de cel puțin 80
ore), certificat absolvire curs PSI;
-cunoştinţe operare PC; -permis de
conducere auto, categoria B. Proba
scrisă în data de 02.10.2019, ora
10.00 şi proba interviu în data de
08.10.2019, ora 10.00. Toate probele
se vor susţine la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare
Tulcea, str.Viticulturii, nr.10, loc.
Tulcea. Dosarele de concurs se vor
depune până pe data de 24.09.2019,
ora 16.00, la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Tulcea, din Tulcea, str.Viticulturii,
nr.10, Compartimentul Resurse
Umane. Mai multe detalii privind
condiţiile generale şi specifice găsiţi
afişate la sediul FTIF Tulcea, nr.
telefon: 0240.532.001, interior: 1511,
pe site-ul instituţiei.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul
in Bucuresti Str. Avalanşei, nr.
20—22 sector 4, scoate la concurs, la
sediul agenţiei, postul contractual
vacant de director al Centrului Regional de Formare Profesională a
Adulţilor Braşov, conform H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3 din H.G.
nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii
specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei de conducere vacantă: v Pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă v Vechime de minim 7
ani în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului. Programul concursului concursului: 03.10.2019 ora
10.00 – proba scrisă la sediul Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă. Termenul limita de depunere
a dosarelor de concurs este de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunţului in monitorul oficial, respectiv în
perioada 11-24 septembrie 2019.
Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute de art.6, alin.
(1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice şi
bibliografia de concurs sunt afişate pe
site-ul instituţiei.
l Centrul Național Militar de
Psihologie şi Sănătate Comportamentală, din subordinea Direcției
generale management resurse
umane a Ministerului Apărării Naţionale, organizează concurs pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual– consilier
juridic gradul II la Centrul Național
Militar de Psihologie şi Sănătate
Comportamentală, cu locul de
muncă în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu
nr. 13, Sector 6, prevăzut cu studii
universitare de licență în domeniul
Științe juridice, specializarea Drept,
vechime în specialitate de minim 3
ani şi 6 luni.Probele de concurs:-proba scrisă, în data de
02.10.2019, între orele
10.00-12.30;-interviul, în data de
07.10.2019, între orele 10.00-14.00.
Data limită de depunere a dosarelor,
24.09.2019, ora 15.00.Depunerea
dosarelor şi desfăşurarea concur-
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sului vor avea loc la sediul Centrului
național militar de psihologie și
sănătate comportamentală, Bd.
Iuliu Maniu nr. 13, Sector 6, București, unde vor fi afișate și detaliile
organizatorice necesare.Date de
contact ale secretariatului comisiei
de concurs: telefon 021.411.75.86,
interior 119.
l SC Patiseria Donke SRL din
Arad, angajeaza un lucrator bucatarie (spalator vase mari), COD
COR 941201. Conditii 8 clase,
cunoasterea bucatariei sarbesti
(prajitura burek). CV se vor depune
la adresa zoran_mutavschi@yahoo.
com, pana la data de 11.09.2019 iar
selectia candidatilor va avea loc in
data de 12.09.2019.Info tel:
0745330061.
l Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aflată în subordinea
MADR, organizează concurs în data
de 2 octombrie 2019 -proba scrisă,
ora 10:00, iar în data de 8 octombrie
2019 -interviul, începând cu ora
09:00, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante/
temporar vacante de execuție, cu
studii superioare:-1 post de Auditor
gradul IA -în cadrul Direcției Audit
Intern –Serviciul Audit Operațional,
cu contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată -vechime în
specialitate: minimum 2 ani; -2
posturi de Auditor gradul IA -în
cadrul Direcției Audit Intern –
Compartimentul Audit IT, cu
contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată -vechime în
specialitate: minimum 2 ani;-1 post
de Auditor gradul IA –în cadrul
Direcției Audit Intern– Serviciul
Audit Operațional, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată –vechime în specialitate:
minimum 2 ani;-1 post de Auditor
gradul IA –în cadrul Direcției Audit
Intern– Serviciul Audit de Conformitate, cu contract individual de
muncă pe perioadă determinată –
vechime în specialitate: minimum 2
ani.Cerințele specifice pentru
ocuparea posturilor se regăsesc pe
site-ul AFIR –www.afir.info, la secțiunea Despre noi/ Resurse Umane/
Anunțuri concursuri de angajare și
la sediul AFIR din str. Ştirbei Vodă.
nr.43, sector1, București.Data limită
de depunere a dosarelor de concurs
pentru posturile contractuale
temporar vacante este 17 septembrie
2019, ora 17.00, la sediul AFIR, str.
Ştirbei Vodă. nr.43, sector 1, București.Data limită de depunere a
dosarelor de concurs pentru posturile contractuale vacante este 24
septembrie 2019, ora 17.00, la sediul
AFIR, str. Ştirbei Vodă. nr.43, sector
1, București.Proba scrisă și interviul
se vor desfășura la sediul AFIR, str.
Ştirbei Vodă. nr.43, sector 1, București. Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul AFIR și la numărul
de telefon 031.860.25.48-Lorena
Lăpădătescu.
l Centrul Național Militar de
Psihologie și Sănătate Comportamentală, din subordinea Direcției
generale management resurse
umane a Ministerului Apărării Naţi-

onale, organizează concurs pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual– consilier
juridic gradul II la Centrul Național
Militar de Psihologie și Sănătate
Comportamentală, cu locul de
muncă în București, Bd. Iuliu
Maniu nr. 13, Sector 6, prevăzut cu
studii universitare de licență în
domeniul Ştiințe juridice, specializarea Drept, vechime în specialitate
de minim 3 ani și 6 luni.Probele de
concurs:-proba scrisă, în data de
02.10.2019, între orele
10.00-12.30;-interviul, în data de
07.10.2019, între orele 10.00-14.00.
Data limită de depunere a dosarelor,
24.09.2019, ora 15.00.Depunerea
dosarelor și desfășurarea concursului vor avea loc la sediul Centrului
național militar de psihologie și
sănătate comportamentală, Bd.
Iuliu Maniu nr. 13, Sector 6, București, unde vor fi afișate și detaliile
organizatorice necesare.Date de
contact ale secretariatului comisiei
de concurs: telefon 021.411.75.86,
interior 119.

INCHIRIERIOFERTE
l Inchiriez garsoniera cu toate
dotarile in sector1 Sos.Nicolae Titulescu 350E/ rog seriozitate contactati
la 0212235249.

CITAŢII
l Numitul Matei Alexandru Marius
Emilian, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Susani, sat
Stoiculești, judeţul Vâlcea este citat
la Judecătoria Drăgășani în data de
26.09.2019, ora 9:00 în calitate de
pârât în dosarul nr. 2358/223/2018 în
contradictoriu cu reclamanta SC
ASIROM VIG SA.
l Eventualii moștenitori ai defunctului Enescu Ion, decedat la data de
10.11.2018, cu ultimul domiciliu în
București, str.Radovici Ion Dr. Nr.5,
et.1, ap.2, sector 5, sunt citaţi să se
prezinte la sediul Biroului Individual Notarial Jura din București,
Bdul.Ferdinand, nr.18, sector 2, la
data de 16.09.2019 pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctului, aflată pe rolul
biroului notarial menţionat, având
dosar nr.06.2019. Se vor aduce toate
actele deţinute în legătură cu
această succesiune (acte de stare
civilă, acte de identitate, acte juridice, titluri de propietate etc).
Judecatoria Iasi cu sentinta civila nr
2556/2019, dosar nr. 22033/245/2018
admite cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamanta
Spiridon Ana-Maria, CNP
2940815375022, cu domiciliul procedural ales la Cab. Av “Chiba Nela”
din Iasi, str. Moldovei, nr. 30, ap. 3,
parter, jud. Iasi, in contradictoriu cu
paratul Glodenau Costel, cu ultimul
domiciliu cunoscut in sat Craciunesti, comuna Rebricea, jud. Vaslui,
citat prin publicitate si prin curatorul
special desemnat Av. Dobos Bernard,
in Iasi, str. Anastasie Panu, nr. 1, Bl.
A2, mezanin, jud. Iasi. Dispune ca
exercitarea autoritatii parintesti in
privinta minorei Glodenau Alexandra-Ioana, nascuta la data de
08.02.2013, sa se realizeze in mod

exclusiv de catre reclamanta si stabileste locuinta minorei la mama.
Obliga paratul la plata pensiei de
intretinere in favoarea minorei
Glodeanu Alexandra-Ioana, nascuta
la data de 08.02.2013, in cota de ¼
raportat la cuantumul net al salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata, incepand cu data
de 30.07.2018 ( data introducerii
cererii ) si pana la majoratul minorei.
Obliga paratul sa achite reclamantei
cheltuieli de judecata in cuantum de
1450 lei, din care 1130 lei cu titlu de
onorariu aparator ales, 260 lei
onorariu curator special si 60 lei taxa
judiciara de timbru. Cu drept de apel
in termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmand a se
depune la Judecatoria Iasi. Ponuntata, azi 12.03.2019 prin punerea
solutiei la dispozitia partilor prin
mijlocirea grefei instantei.
l Numita Deac Fibia, cu ultimul
domiciliu in Bata, nr. 125, jud. Arad,
este citata la Curtea de Apel Timisoara in 10.10.2019, orele 09.00, sala
282, in dos.civ. nr. 1304/59/2016*, in
proces cu Botco Vinesiu Adrian
Marcel pentru revizuire.

DIVERSE
l S.C. Lidl Discount S.R.L. cu
sediul social în comuna Ariceștii
Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot,
KM 73+810, sat Nedelea, județul
Prahova, anunţă public solicitarea
de obținere a autorizaţiei de mediu
pentru obiectivul „SUPERMARKET LIDL” amplasat în
municipiul Fetești, str. Călărași, nr.
505, județul Ialomița. Eventualele
propuneri și sugestii din partea
publicului privind activitatea menţionată vor fi transmise în scris și sub
semnătură la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ialomița, municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazul,
nr.1, tel: 0243.232.97, E-mail:
office@apmil.anpm.ro în zilele de
luni – joi, între orele 8.00–16.30,
vineri 8,00– 14,00.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii simplificata de
i n s o l v e n t a i n D o s a r u l n r.
3707/105/2019, Tribunal Prahova,
conform Incheiere din data de
26.08.2019 privind pe SC CANVEY
MODA SRL, cu termenele: depunere declarații creanță 15.10.2019,
întocmirea tabelului preliminar al
creanțelor 05.11.2019, întocmirea
tabelului definitiv 02.12.2019, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in
data 11.11.2019, orele 12:00 la sediul
administratorului judiciar din
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B.
l S.C. Dierna S.R.L., cu sediul în
municipiul Focșani, str. Oborul de
Vite, nr.8, județul Vrancea, solicită la
A.P.M. Vrancea obţinerea autorizaţiei de mediu conform Ordinului
M.M.D.D. nr. 1798/2007 cu modificările și completările ulterioare și a
O.U.G. nr. 195/2005 privind
protecţia mediului, aprobată prin
legea nr. 265/2006, art.12, pentru
activitatea de: Spălarea, curățarea și
vopsirea textilelor și blănurilor (cod
CAEN Rev. 2 -9601), ce se desfă-

șoară în municipiul Focșani, Str.
Mare a Unirii, nr. 3-5, județul
Vrancea. Eventualele propuneri și
sugestii/observații ale publicului
privind activitatea menţionată vor fi
transmise în scris, sub semnătură și
cu datele de identificare, de luni
până joi, între orele 8.00–16.00 și
vineri între orele 8.00–14.00, la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Vrancea, din Focșani, str.
D i n i c u G o l e s c u n r. 2 , t e l :
0237.216812, unde se poate consulta
și documentația tehnică depusă.
l În temeiul art. 99 alin. (3) din
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC ACAPULCO
SRL, CIF:18686808, J25/258/2006,
dosar nr. 1806/101 anul 2019 –Tribunalul Mehedinti. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţă la
07.10.2019; Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor la 14.10.2019;
Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la
publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar
și pentru afișarea tabelului definitiv al
creanţelor la 08.11.2019. Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis.
l Beneficiarul proprietar al terenului situat în Str.Vitejilor, nr.2C, nr.
cadastral 222728, înscris în CF
222728 în suprafață de 150mp,
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a
Avizului Favorabil pentru documentația PUD-IMOBIL LOCUINȚĂ
UNIFAMILIALĂ RH=P+1E+M.
Observații, comentarii se primesc în
scris la sediul Primăriei Sector 3, din
str.Calea Dudești, nr.191- Direcția
de Urbanism și Amenajarea Teritoriului sau pe adresa de e-mail:
pudurbanism@primarie3.ro în
termen de 15 zile de la publicarea
prezentului anunț.
l Anunț public la procedura de
autorizare. SC CHEMICAL
BROTHERS IMP-EXP SRL, cu
sediul în Str.Zalelor, nr.31, sector 2,
București, înregistrată la ONRCORCTB cu CUI nr.30678529, informează pe cei interesați că se solicită
emiterea autorizației de mediu
pentru activitatea: SPĂLĂTORIE
ŞI CURĂȚĂTORIE CHIMICĂ,
desfășurată în BUCUREŞTI, Sector
2, strada Ziduri Între Vii, nr.19, corp
A, parter, spațiul nr.3, sector 2,
București. Informații se pot solicita
la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului București din sectorul 6,
Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul
Lacul Morii- în spatele Benzinăriei
Lukoil), între orele 09.00-12.00, de
luni până vineri. Propuneri sau
contestații se pot depune la sediul
APM BUCUREŞTI în termen de 10
zile de la data publicării prezentului
anunț.
l SC ANDREEA BRAESCU ART
STUDIO SRL, cu sediul în Intrarea
Debarcaderului, nr.3a, Sector 2,
București, înregistrată la ONRCORCTB cu CUI:34360047, nr. înreg.

III

Reg. Com: J40/4419/2015, informează pe cei interesați că s-a depus
solicitarea pentru reînnoirea autorizației de mediu pentru activitatea:
Fabricarea articolelor ceramice
pentru uz gospodăresc și ornamental (cod CAEN 2341), desfășurată în Intrarea Debarcaderului,
nr.3a, Sector 2, București. Informații
se pot solicita la sediul AGENȚIEI
PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI BUCUREŞTI din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1
(Barajul Lacul Morii- în spatele
benzinăriei LUKOIL), între orele
9.00-12.00, de luni până vineri.
Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul APM București în
termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.
l Unitatea Adminitrativ-Teritorială
Florica, județul Buzău, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 2, 4, 5, 9 și 17, UAT Florica,
începând cu data de 15.09.2019, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăria Florica, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului
și a publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul Primăriei Florica și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară: http://www.ancpi.ro/
pnccf_docs/Buzau.
l Aceasta informare este efectuata
de SC CORYLUS AVELLANA
SRL, cu sediul in mun. Arad, str.
Avrig, nr. 43, jud. Arad, ce intentioneaza sa solicite de la ABA Crisuri
Oradea obtinerea unui Aviz de
gospodarire a apelor pentru,,Infiintare plantatie de aluni etapa 1 in
extravilanul sat Prunisor, loc. Sebis“,
jud. Arad. Aceasta investitie este o
investitie noua. Ca rezultat al procesului de realizare a investitiei nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare
de aviz este conforma cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina
informatii suplimentare cu privire la
solicitarea Avizului de gospodarire a
apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa mentionata.Persoanele
care doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot adresa
solicitantului la adresa sus mentionata sau pot inainta observatii in
termen de 5 zile de la data publicarii
la A.B.A. Crisuri, str. I. Bogdan, nr.
35, mun. Oradea, jud. Bihor.
l Aceasta informare este efectuata
de SC CORYLUS AVELLANA
SRL, cu sediul in mun. Arad, str.
Avrig, nr. 43, jud. Arad, ce intentioneaza sa solicite de la ABA Crisuri
Oradea obtinerea unui Aviz de
gospodarire a apelor pentru,,Infiintare plantatie de aluni etapa 2 in
extravilanul sat Prunisor, loc. Sebis“,
jud. Arad.Aceasta investitie este o
investitie noua. Ca rezultat al procesului de realizare a investitiei nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare
de aviz este conforma cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi-
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carile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina
informatii suplimentare cu privire la
solicitarea Avizului de gospodarire a
apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa mentionata.Persoanele
care doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot adresa
solicitantului la adresa sus mentionata sau pot inainta observatii in
termen de 5 zile de la data publicarii
la A.B.A. Crisuri, str. I. Bogdan, nr.
35, mun. Oradea, jud. Bihor.

LICITAŢII
l S.C. Lux Agra SRL, prin lichidator judiciar EVOPLAN INSOLV
IPURL (fosta C.I.I. POHRIB
IONELA), anunţă scoaterea la

marți / 10 septembrie 2019

vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează:ACTIVUL NR.1: imobilului teren în
suprafaţă totală de 50.510 mp,
compus din urmatoarele parcele:1.
Parcela de teren arabil – situată în
intravilanul satului Zăiceşti, com
Băluşeni, jud. Botoşani în p.c.
1/35,2,4/1 şi 5/1, suprafaţă totală de
8.284,00 mp, înscris în CF 295/N a
c o m . B ă l u ş e n i , n r. t o p o
432.2.Parcela de teren arabil –
situată în extravilanul com Băluşeni, jud. Botoşani în sola 1, p.c.
1/35, suprafaţă totală de 17.616,00
mp, înscris în CF 294/N a com.
Băluşeni, nr. topo 431.3.Parcela de
teren arabil – situată în intravilanul
şi extravilanul satului Zăiceşti, com
Băluşeni, jud. Botoşani în p.c.
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1/37,1/38 şi 1/44, suprafaţă totală de
24.610,00 mp (din care 5.919 mp
teren intravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44
şi 18,691 mp teren extravilan în p.c.
1/37,1/38,1/44), înscris în CF 507/N
a com. Băluşeni, nr. topo 246/2-555492. Cu preţul de pornire de
247.477,30 lei (fara TVA). Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor ce urmează a fi
scoase la vânzare au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt până înainte cu
minim 5(cinci) zile raportat la data
stabilită pentru vânzare sub sancţiunea decăderii, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va
avea loc la SEDIUL LICHIDATORului JUDICIAR DIN IAŞI, STR.

l U.A.T. Județul Braşov, cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor, nr. 5, jud Braşov, cod poştal 500007, Cod Fiscal 4384150,
Cont bancar RO87TREZ13121390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, legal reprezentat prin Preşedintele Consiliului Județean Braşov –Adrian Ioan Veştea, prin Comisia pentru vânzarea spațiilor şi a cotelor părți din
spațiile cu destinație medicală din imobilul situat în municipiul Braşov, str.Diaconu Coresi, nr.1, cu destinația de Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” Braşov, desemnată prin Dispoziția Preşedintelui Consiliului Județean Braşov
nr.501/10.05.2018, reorganizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea spaţiului -Cabinet medical stomatologic nr.
12, situat în imobilul -Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi Braşov, cu sediu în Braşov, str. Diaconu Coresi Nr. 1, jud.
Braşov, în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2008 şi a Hotărârilor Consiliului Județean Braşov nr. 59, nr.
60 şi nr. 65 din data de 20.02.2019 (publicate pe site-ul CJBv: www.judbrasov.ro). CALENDARUL LICITAŢIEI:-în
perioada 11-14.09.2019, orele 8:30-15:30, se vor depune la sediul Consiliului Județean Braşov, din Braşov, Bdl. Eroilor, nr.
5, parter, cam.10 -Registratură, documentele de calificare, de către potenţialii ofertanţi, conform Caietului de sarcini pus
la dispoziţie de către Serviciul Juridic Contencios (cam. 9, parter), după achitarea taxei de participare la licitație.-în data
de 16.09.2019, ora 13:00, Comisia de vânzare verifică documentele de participare depuse de ofertanţii-licitanți şi întocmeşte o listă cu ofertanţii calificați, pe care o va afişa la avizierul Consiliului Județean Braşov, din Braşov, Bdl.Eroilor,
nr.5, parter.-şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va avea loc la data de 17.09.2019, ora 14:00.OBIECTUL
VÂNZĂRII: Cabinetul medical stomatologic nr. 12, spațiul 2, situat la etajul I al imobilului -Policlinica Stomatologică
“Diaconu Coresi” Braşov, din Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, jud. Braşov, proprietate privată a Județului Braşov, cu
nr.cad 119041-C1-U56, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 17,06 mp, cu cota din părțile de uz comun de
1358/87000, cu cota de teren de 855/52700 conform descrierii din extrasul CF nr.119041-C1-U56, cu cotele din părțile de
uz comun intabulate ca unități individuale şi cotele din PUC aferente acestora, conform descrierii din: CF nr.119041C1-U50 (centrală termică, sală boiler şi compresor subsol) cu cota de 2,13% din 64,28 mp =1,37 mp; CF nr. 119041-C1U51 (post trafo şi hol subsol) cu cota de 2,13% din 35,19 mp =0,75 mp; CF nr.119041-C1-U52 (5 depozite, hol, hol subsol)
cu cota de 2,13% din 101,33 mp =2,16 mp; CF nr.119041-C1-U53 (boxă subsol) cu cota de 2,13% din 2,86 mp =0,06 mp;
CF nr. 119041-C1-U54 (boxă subsol) cu cota de 2,13% din 2,41 mp =0,05 mp; CF nr. 119041-C1- U48( terasă în curtea de
lumină, parter) cu cota de 2,13% din 13,98 mp =0,30 mp; CF nr. 119041-C1-U49 (cameră portar, parter) cu cota de 2,13%
din 5,76 mp =0,12 mp; CF nr.119041-C1-U64 (wc, etaj I) cu cota de 11,50% din 1,89 mp =0,21 mp; CF nr. 119041-C1-U66
(wc, etaj I) cu cota de 11,50% din 1,92 mp =0,22 mp; CF nr. 119041-C1-U65 (cameră sterilizare, etaj I) cu cota de 11,97%
din 5,81 mp =0,70 mp. PREȚUL. Preţul de pornire al licitatiei este de 37.415 Euro.Pasul de licitare: 10% din prețul de
pornire.Prețul vânzării se va plăti în lei, la cursul de schimb valutar din ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare, prin virament bancar în Contul RO87TREZ13121390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, pe
numele vânzătorului -Județul Braşov, Cod Fiscal 4384150.GARANŢIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE. Garanţia
de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației şi va fi constitută în lei, prin virament bancar în
Contul RO33TREZ1315006XXX000169, deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, pe numele vânzătorului-Județul
Braşov, Cod Fiscal 4384150.TAXA DE PARTICIPARE.Taxa de participare este de 150 lei şi se va achita la Casieria
Consiliului Județean Braşov, din Braşov, Bdl. Eroilor, nr. 5, parter, cam.8 (de luni până joi între orele: 8:30-11; 14-15 şi
vineri între orele: 8:30-10; 12-14, cu excepția ultimei zi lucrătoare din lună) şi nu este restituibilă.Potențialii achizitori care
au achitat taxa de participare la licitație, în baza unei programări prealabile la nr. de tel 0268/410777 int. 211 sau la
camera 9, parter, Bdl. Eroilor, nr. 5 (persoane de contact: Săpunaru Alina sau Voiculeț Ioana) pot viziona cabinetul care
face obiectul licitației. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA LICITAŢIE:Pentru furnizorii
de servicii medicale - persoane fizice:a) declarația de participare la procedura de vânzare (cerere fermă de cumpărare,
declarație de participare la procedura de licitație, după caz); b) fişa participantului;c) copie de pe actul de identitate
(semnată de conformitate cu originalul şi datată);d) copie de pe autorizația de liberă practică, respectiv: certificatul de
membru al CMDR, avizat la zi (semnată de conformitate cu originalul şi datată);e) declaraţie pe propria răspundere, din
care să rezulte că participantul la procedura de vânzare nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare a unui spațiu
cu destinație medicală, în condiţiile O.U.G.nr.68/2008;f) dovada achitării taxei de participare la procedura de vânzare;g)
dovada constituirii garanției de participare la procedura de vânzare. Pentru furnizorii de servicii medicale -persoane
juridice:a) declarația de participare la procedura de vânzare (cerere fermă de cumpărare, ofertă fermă de cumpărare,
după caz, semnată şi datată de reprezentantul legal);b) fişa ofertantului;c) copie de pe certificatul de înmatriculare, din
care să reiasă că societatea are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe
(semnată de conformitate cu originalul şi datată de reprezentantul legal);d) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală
(semnată de conformitate cu originalul şi datată de reprezentantul legal);e) certificat constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului, din care să reiasă starea la zi a persoanei juridice; f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că participanta la licitație nu este beneficiara unui alt contract de cumpărare a unui
spațiu cu destinație medicală, în condiţiile O.U.G.nr.68/2008;g) împuternicirea acordată de asociați pentru participarea
la licitația publică cu strigare, însoțită de copia actului de identitate al reprezentantului;h) dovada achitării taxei de
participare la procedura de vânzare;i) dovada constituirii garanției de participare la procedura de vânzare. NOTĂ:Potrivit prevederilor Art. 10 alin. (2) din acelaşi act normativ: “Imobilele dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării
activităţii medicale şi/sau a activităţilor conexe actului medical.”Persoane desemnate să dea relaţii suplimentare: Săpunaru Alina şi Voiculeț Ioana - consilieri juridici în cadrul Serviciului Juridic Contencios al Consiliului Județean Braşov
–camera 9, parter, Bdl. Eroilor, nr. 5, tel. 0268.410.777, int. 211.

VASILE LUPU NR. 43, JUD. IAŞI,
ÎN data de 19.09.2019 ora 16:00, şi
se va desfăşura în conformitate cu
PREVEDERILE Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi ale
regulamentului de vânzare aprobat
de adunarea creditorilor din data de
28.09.2012. Ofertantii sunt obligati
sa depuna, pana la termenul de
vanzare, o garantie de participare la
licitatie in procent de 10% din
pretul de incepere a licitatiei.
Garantia se va depune in numerar,
prin plata in contul indicat de lichidator.Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să se
înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, STR. VASILE
LUPU NR. 43, jud. Iaşi, până la
data de 19.09.2019 ora 15:00.Relaţii
suplimentare se pot obţine:C.I.I.
POHRIB IONELA la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890, Fax
0232/240890.
l Prunus Confort Design SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare individuală
masina rindeluit D700 (3.243 lei),
circular formatizat D2800 (2.649
lei), fierastrau cu panglica (855 lei),
cabina lacuit (3.345 lei), fierastrau
circular ASTRA (3.243 lei), masina
prelucrat parchet (8.612 lei), masina
retezat capete (3.517 lei), masina de
frezat cu lant (6.742 lei), masina de
ambalat (969 lei), ciclon absortie
rumegus (335 lei) şi vânzare în bloc
diferite modele de ferestre şi uşi din
lemn la prețul de 23.989 lei. La
prețurile menționate se adaugă
TVA. Licitaţia va avea loc în data de
13.09.2019, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800
l SCM Tromet prin administrator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică
proprietate imobiliară compusă
din constructia C3 Hala turnatorie
in regim de P+1E cu Sc = 806,26
mp, Sd = 1.038,73 mp, Su = 938,54
mp, situată in Ploiesti,str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 348, jud. Prahova
la prețul de 100.000 euro (scutit de
TVA, ce se va achitat în lei la
cursul din data plății). Terenul
intravilan pe care se află amplasată construcția este proprietate
de stat şi nu face obiectul vânzării.
Licitaţia va avea loc în 13.09.2019,
ora 15/30 la sediul administratorului judiciar din str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
tel/fax 0244 519800. Persoanele
interesate vor achizitiona caietul
de prezentare în suma de 1.000 lei
+ TVA de la sediul administratorului judiciar şi vor depune taxa
de garanţie de 10% din prețul de
pornire cu cel putin o zi înainte de
data licitatiei.
l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică, conform Regulamentului de valorificare nr.
2662/02.09.2019, aprobat în cadrul
Adunării Generale a Creditorilor
din data de 09.09.2019, bunurile
imobile absolut indispensabile
exploatării, aparţinând debitoarei
MOLDOMIN SA, împreună cu

transferul drepturilor dobândite şi
obligaţiilor asumate prin Licenţa
de concesiune pentru exploatarea
minereului cuprifer nr. 2781/2001,
pentru perimetrul Moldova Nouă Cariera de Banatite. Informaţiile
necesare sunt cuprinse în Caietul
de sarcini care poate fi achiziţionat
la adresa: Cluj-Napoca, Calea
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj,
Romania, tel. 0040-364-412631,
fax: 0040-364-412632, email:
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura în data de 07 Octombrie 2019,
de la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar.

PIERDERI
l Cristache Gigel Ionuț declar
pierdut certificatul profesional de
c o n d u c ă t o r a u t o m a r f ă n r.
0022041002 eliberat de ARR
Teleorman în data de 30.08.2019,
în Bucureşti. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de înregistrare
nr.B2499715 din 30.11.2011 al
Univar South-East Europe SRL,
înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.J40/14203/2011 şi
CUI: 29395430. Se declară nul.
l Pierdut card tahograf şi atestat
marfă (cpi) eliberat de ARR
P r a h o v a
p e
numele Matei Dragoş Cristian. Le
declar nule.
l Societatea Hancu Anca-Mihaela Persoana Fizica Autorizata, cu sediul în Bucureşti, sector
1, str.Natației, nr.123A, având
număr de ordine în Registrul
Comerțului F40/3179/13.10.2008,
CUI: 24593479, declară pierdute
Certificatul constatator de autorizare şi Certificatul de înregistrare,
motiv pentru care le declară nule.
l Pierdut Acord pentru Desfăşurarea Exercițiilor Comerciale
pentru SC Parfumerie Douglas
SRL, J40/15388/2007. Îl declarăm
nul.
l Pierdut atestat manager transport marfă pe numele Radu Vasile
Daniel, eliberat de ARR Piteşti. Se
declară nul.
l Pierdut buletin serie az 244825,
pe numele Nicolae Ionuţ Dănuţ. Il
declar nul.
l Pierdut atestat marfă pe
numele Nicolae Ionuţ Dănuţ. Il
declar nul.
l Pierdut permis de conducere pe
numele Nicolae Ionuţ Dănuţ seria
A00455107G. Il declar nul.
l Pierdut atestat marfă inflamabilă ADR colete pe numele
Nicolae Ionuţ Dănuţ. Il declar nul.
l Pierdut card de sănătate pe
numele Nicolae Ionuţ Dănuţ. Il
declar nul.
l Pierdut Atestat profesional de
marfă, eliberat de ARR Arad pt.
Patkany Zoltan.Il dec lar nul.

