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încheia contractul de închiriere este de 
15 ani. Cererile privind participarea la 
licitaţie însoţite de documentele solici-
tate prin documentaţia de atribuire se 
depun la sediul Primăriei Moţăieni 
până la data de 03.10.2018, ora 16.00. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
la  sediul  Primărie i  Moţăieni , 
tel.0245.232.031.

l Aeroclubul Romaniei cu sediul in 
Bucuresti, sector 1, B-dul Lascar 
Catargiu, nr.54, organizeaza licitatie 
publica deschisa pentru inchirierea 
unui hangar in suprafata de 1020 mp 
si ateliere in suprafata de 98,2 mp, 
situate in Sectia de Reparatii si Intre-
tinere de Baza, Craiova, cu destinatia 
-Depozitare aeronave, scule si dispozi-
tive, materiale necesare activitatii de 
intretinere aeronave, birou tehnic. 
Data limita pentru depunerea ofer-
telor este 20.09.2018, ora 10,00 la 
sediul AR. Data de deschidere a ofer-
telor este 20.09.2018, ora 11,00. 
Spatiile se vor inchiria pentru o peri-
oada de 10 ani. Caietul de sarcini se 
poate ridica de la sediul AR. Tel/ fax. 
021. 312.36.19

l SC Neturom SRL, prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie publica 
bunurilor mobile aflate in patrimoniul 
societatii, pretul de pornire al licitatiei 
fiind cel stabilit in raportul de evaluare. 
Licitatiile vor avea loc pe data de: 
14.09.2018, 18.09.2018, 20.09.2018, 
25.09.2018, 27.09.2018, 02.10.2018, 
04.10.2018, 09.10.2018, 11.10.2018, 
16.10.2018, orele 12.00 la sediul lichida-
torului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7, jud. Prahova. 
Conditiile de participare si relatii supli-
mentare la tel. 0344104525.

l Anduţu Distribution SRL - in fali-
ment, prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, anunta vanzarea prin 
negociere directa, conform art. 118 

din Legea nr. 85/2006, a proprietatii 
imobiliare compusa din teren intra-
vilan fâneață situată în com Predeal - 
Sarari,  sat Vitioara de Sus în 
suprafață de 2174 mp, inscrisa in 
Cartea funciara nr. 20013, nr. cadas-
tral 142, imobil asupra caruia este 
instituita sarcina - ipoteca in favoarea 
Ronin Impex SRL, ce va fi radiata 
conform art. 53 din Legea nr. 85/2006, 
vanzare aprobata de Adunarea credi-
torilor din data de 24.08.2018. Cel mai 
mare pret oferit la data prezentului 
anunt este 5.950 lei, pasul de supra-
ofertare este de 1.000 lei. Persoanele 
interesate vor achizitiona caietul de 
prezentare de la sediul lichidatorului 
şi vor depune oferta impreuna cu taxa 
de garanţie de 1.000 lei pana la data 
de 12.10.2018. Negocierea si inche-
ierea actului de adjudecare se va face 
la data de 15.10.2018 ora 14:00 la 
sediul lichidatorului din str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax: 0244 519800.

l Universal Construct Prod SA prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
teren cu suprafața de 1.381 mp, situată 
în com. Bacia, jud. Hunedoara, la 
pretul de 17.000 lei + TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 14.09.2018, ora 
14:30 la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, 
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în zilele de 
21.09.2018, 28.09.2018, aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Concordia Com SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile-stoc de marfa-1.510 pozitii 
(electrocasnice, IT) pornind de pretul 
de 146.967,51 lei reprezentand valoarea 
de inventar redusa cu 50% cu TVA 
inclus si cu un discount pentru 
vanzarea fortata de 30%. Lista stocului 

de marfa se va consulta la sediul lichi-
datorului judiciar. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare şi 
vor depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în data de 
17.09.2018, ora 15/00 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul 
neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la 
24.09.2018, 01.10.2018, 08.10.2018 
respectiv 15.10.2018 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Par Rom SRL-in faliment prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL scoate 
la vânzare prin licitaţie publică ince-
pand cu data de 17.09.2018, ora 13.30 
teren extravilan-4.350 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/18/2/2, nr. 
Cadastral 395, CF 830, jud. Constanta 
= 95.700 lei si teren extravilan - 17.920 
mp situat in Costinesti, parcela 
A314/19/1, nr. Cadastral 1024, CF 
11260, jud. Constanta = 367.400 lei. 
Preturile reprezinta valoarea de 
evaluare si nu contin TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data licita-
ţiei. In cazul neadjudecării vânzarile 
vor fi reluate în zilele de 21.09.2018, 
26.09.2018, 02.10.2018, respectiv 
05.10.2018 la aceleasi ore la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Unitatea Militară 0654 Craiova, cu 
sediul în strada Alexandru Mace-
donski nr.7, localitatea Craiova, orga-
nizează în condiţiile H.G. nr. 81/2003, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, licitaţie publică deschisă cu stri-
gare pentru valorificarea următoarelor 
bunuri materiale: -automobil mixt 
Dacia 1307 -5 buc.; -autoutilitară 
Dacia 1304 -1 buc.; -autoturism Dacia 

1310 Li -1 buc.; -autoturism Dacia 
Solenza -4 buc.; -autovehicul special 
M1 Dacia Logan -2 buc.; -autospecia-
lizată Roman R 10215, caroserie 
basculantă -1 buc. Caietul de sarcini şi 
celelalte documente se pot procura de 
la sediul U.M. 0654 Craiova, din str. 
Alexandru Macedonski nr.7, începând 
cu data de 12.09.2018 de luni până 
vineri între orele 08.00-16.00, contra 
sumei de 5,00 lei, depusă cu chitanţă 
la casieria unităţii. Licitaţia se va ţine 
la sediul U.M. 0654 Craiova, din 
strada Alexandru Macedonski nr.7, în 
data de 01.10.2018, orele 13.00. În 
cazul în care nu se prezintă  nici un 
licitator, licitaţia se repetă în data de 
17.10.2018, orele 13.00, iar dacă nici la 
a doua licitaţie nu se prezintă nici un 
licitator, aceasta se va relua în data de 
25.10.2018, orele 13.00. La licitaţie 
poate participa orice persoană fizică şi 
juridică care va prezenta documentele 
prevăzute la art. 21 din H.G. nr. 
81/2003. Informaţii suplimentarese 
pot obţine la telefoanele: 0744.839.728, 
0722.439.488, 0251.534.224, fax 
0251.524.464 şi e-mail: logistica@
jandarmeriadolj.ro.

l Primăria oraşului Bragadiru, cu 
sediul în oraşul Bragadiru, şos. Alexan-
driei nr. 249, judeţul Ilfov, scoate la 
licitaţie publică deschisă, în vederea 
închirierii,  terenul în suprafaţă de 
1000mp,  situat în domeniul public al 
oraşului Bragadiru, județul Ilfov, 
amplasat în oraşul Bragadiru –tarla 53, 
parcela 225/4/1 (lângă râul Sabar –
stația de epurare), cu destinația depozi-
tării furajelor animale. Licitaţia va 
avea loc în data de 18.10.2018, orele 
10:00.Cererea de înscriere la licitaţie 
însoţită de documentele solicitate, 
conform Caietului de sarcini, se vor 
depune până la data de 16.10.2018, 
orele 16:30, la Registratura Primăriei 
oraşului Bragadiru judeţul Ilfov. 
Relaţii la telefon 021.448.07.95 interior 
123.

l Primăria oraşului Bragadiru, cu 
sediul în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr. 249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, în 
vederea închirierii, terenul în supra-
faţă de 15mp,  situat în domeniul 
public al oraşului Bragadiru, județul 
Ilfov, amplasat în oraşul Bragadiru- 
zona intersecției şos. Alexandriei cu 
str. Cristalului, județul Ilfov, cu desti-
nația amplasării unei construcții 
uşoare din material termopan pentru 
desfăşurarea unor activitati de comerț 
stradal. Licitaţia va avea loc în data de 
18.10.2018, orele 13:00. Cererea de 
înscriere la licitaţie însoţită de docu-
mentele solicitate, conform Caietului 
de sarcini, se vor depune până la data 
de 16.10.2018, orele 16:30, la Registra-
tura Primăriei oraşului Bragadiru 
judeţul Ilfov. Relaţii la telefon 
021.448.07.95 interior 123.

PIERDERI  
l Pierdut atestat ARR persoană 
desemnată pe numele Mitel Maria. Îl 
declar nul.

l Pierdut legitimație student pe 
numele Rebegea Ioana-Alexandra. O 
declar nulă.

l SC Vimacon Trans RO SRL a 
pierdut o autorizație de transport de tip 
Rusia Terta excepție Italia cu seria 
0987776. O declarăm nulă.

l Pierdut Permis conducere Ambarca-
țiune Agrement categoriile C şi D, 
numărul 48409 din 4/12/2017. Îl declar 
nul.

l Pierdut legitimatie DGASPC sector5 
pe numele Dutu Maria Madalina.

l Pierdut atestat manager transport 
marfă, eliberat de ARR Vâlcea, pe 
numele Borța Nicuşor-Lucian, din 
municipiul Drăgăşani, județul Vâlcea. 
Se declara nul.

l Pierdut contract de vânzare -cumpă-
rare pe numele Iordache Marcela cu  
nr. P 3537/02.06.1998, şi  proces -verbal 
emise de AFI din  Bd. Regina Elisabeta 
nr. 16, sector 3.

l Pierdut card de transport pe numele 
Scarlat Adrian emis de RATB.

l Pierdut certificat de pregătire profe-
sională a conducătorului auto şi cartela 
conducătorului auto nr.M00158933H 
pe numele Gîscan Ion -Neluțu. Se 
declară nule.

l Pierdut PV anexă la contractul de 
construire 1656/7 din 04.02.1975 pe 
numele Diţă Ioan şi Stela. Îl declar nul.

l Societatea Quantum Com Invest 
SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. 
Nordului Nr.54, Sector 1, inregistrata la 
O N R C  B u c u r e s t i  s u b  n r. 
J40/13783/1994, CUI 5971063, anunta 
pierderea Certificatului sau de Inregis-
trare, pe care il declara nul.



II ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Miercuri, 12 septembrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

de autoritățile sârbe nr. 008927027 și 
domiciliul procedural ales în Craiova, 
str. A.I. Cuza, bl. Patria, sc. B, ap. 5, 
jud. Dolj .  Subsemnatul Weber 
Fausto, cetățean italian, cu domiciliul 
în Italia, st.Giovanni Al Natisone, Via 
Verdi 5/3, proprietar al imobilului 
apartament, situat în Craiova, B-dul. 
1 Mai, bl. M11, sc. 1, ap.4, parter, 
Jud. Dolj, vă NOTIFIC ca în data de 
22.09.2018, ora 12.00, să vă prezen-
tați la imobilul apartament, situat în 
Craiova, B-dul. 1 Mai, bl. M11, sc. 1, 
ap. 4, parter, Jud. Dolj, în vederea 
ridicării bunurilor ce se află depozi-
tate în acest apartament. În condițiile 
în care nu veți înțelege să procedați la 
r idicarea bunurilor rămase în 
imobilul apartament, vă aducem în 
cunoștință că aceste bunuri vor fi 
depozitate într-o altă locație, urmând 
ca dumneavoastră să suportați toate 
cheltuielile ocazionate de aceste 
demersuri.

l SC Triforeli SRL cu sediul in Sibiu, 
s t r.  E . A . B i e l t z  n r. 9 1 ,  j u d . 
Sibiu,J32/165/2015, CUI RO34162392 
este citata la Tribunalul Sibiu, cam F, 
complet C3 Fond litigii cu profesionisti 
pentru data de 26.09.2018 ora 9 in 
calitate de debitor in proces cu SC 
Proescav SRL.

l Zahan Samson si sotia nascuta 
Magurean Veronica sunt citati la Tribu-
nalul Cluj, sala 130, in data de 
2 6 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  i n  d o s a r  c i v i l 
7911/328/2017, pentru uzucapiune.

l Se citează Bogdan Petriana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut Com.
Mârzănești ,  sat Cernetu, Jud.
Teleorman, în calitate de pârâtă în 
Dosarul Civil nr. 2403/740/2017 Jude-
cătoria Alexandria, în proces cu 
Bogdan Ion reclamant, obiect succe-
siune, pentru data de 11.10.2018, ora 
09.00 la Completul C1 Judecătoria 
Alexandria.

DIVERSE  
l SC Bevibo SRL, SC Casivlad Prest 
SRL și SC Iasomif Servprest SRL, prin 
lichidator judiciar Carduelis Consul-
ting IPURL, invită la depunerea de 
oferte în lei pentru păstrarea documen-
telor ce constituie arhiva acestor socie-
tăţi.Ofertele se vor trimite la adresa 
lichidatorului judiciar din Ploiești, str. 
Cerceluș, nr. 33, jud. Prahova, prin 
poștă, în plic cu confirmare de primire, 
până la data de 25.09.2018. Rel. tel. 
lichidator Elena Huideș 0722.634.777.

l OMV Petrom SA, titular al proiec-
tului “inlocuire tronson conducta de 
amestec sonda 34 RA Baicoi”, anunta 
publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre APM 
Prahova in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului 
de a nu se supune procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul “inlocuire tronson 
conducta de amestec sonda 34 RA 
Baicoi” propus a fi amplasat in extra-
vilan loc. Baicoi, jud. Prahova. 
Proiectul deciziei de incadrare si moti-
vele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul autoritatii compe-
tente pentru protectia mediului, APM 
Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. 
Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni, 
miercuri, joi intre orele 9 - 15:30 si 
vineri, intre orele 9 - 13, precum si la 
urmatoarea adresa de internet a autori-
tatii competente pentru protectia 
mediului www.apmph.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta comen-
tarii/observatii la incadrare, in termen 
de 5 zile de la data publicarii prezen-
tului anunt, pana la data de 16.09.2018.

l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul 
in loc. Stefanestii de Jos, str. Busteni, 
nr. 7, jud. Ilfov anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a autorizatiei de mediu pentru 
activitatile: cod CAEN 4711- comert cu 

amanuntul  in magazine nespecializate 
cu vanzare predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun; Cod 
CAEN 1071 ;  4724-comert  cu 
amanuntul al painii, produselor de 
patiserie si produselor zaharoase, in 
magazine specializate desfasurate pe 
amplasamentul situat in Loc.Medias, 
str.Rubinului  nr.1, jud.Sibiu. Informa-
tiile privind potentialul impact asupra 
mediului pot fi consultate la sediul 
Agentiei Regionale pentru  Protectia 
Mediului Sibiu, str. Hipodromului,  nr. 
2A, in zilele de luni-vineri intre orele 
9.00-15.00. Observatiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul ARPM Sibiu, 
(in termen de 10 zile).
 
l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul 
in loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni, 
nr.7, jud.Ilfov anunta publicul interesat  
asupra depunerii solicitarii de obtinere 
a autorizatiei de mediu pentru activita-
tile: cod CAEN 4711- comert cu 
amanuntul  in magazine nespecializate 
cu vanzare predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun; Cod 
CAEN 1071 ;  4724-comert  cu 
amanuntul al painii, produselor de 
patiserie si produselor zaharoase, in 
magazine specializate desfasurate pe 
amplasamentul situat in Loc.Agnita, 
str.Mihai Viteazu nr.93, jud. Sibiu. 

Informatiile privind potentialul impact 
asupra mediului pot fi consultate la 
sediul Agentiei Regionale pentru  
Protectia Mediului Sibiu, str.Hipodro-
mului,  nr.2A, in zilele de luni-vineri 
intre orele 9.00-15.00. Observatiile 
publicului se primesc zilnic, la sediul 
ARPM Sibiu, (in termen de 10 zile).

l SC Aghoras Invent SRL, benefici-
arul proiectului PUZ -Schimbare 
funcţională pentru laborator cercetare 
și dezvoltare, strada Merilor, nr.18, nr.
cad.59988, Tarla 47, Parcela 166/4, oraș 
Măgurele, jud.Ilfov, anunţă publicul 
interesat asupra parcurgerii etapei de 
încadrare în cadrul ședinţei Comite-
tului Special Constituit din data de 18 
iulie 2018, urmând ca planul propus să 
fie supus procedurii de evaluare adec-
vată. Observaţii/comentarii și sugestii 
se primesc în scris la sediul APM Ilfov 
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02) în 
termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anunţului.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Dâmbo-
vița. Denumire UAT: Morteni. UAT 
Morteni și OCPI Dâmbovița anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru UAT Morteni, 

sectoare cadastrale nr.2, nr.3, nr.6, nr.8, 
nr.9, nr.19, nr.20, nr. 23, nr.28, pe o peri-
oadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art.14, alin.(1) și (2) din Legea 
Cadastrului și a Publicității Imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 17.09.2018. Data de 
sfârșit a afișării: 15.11.2018. Adresa 
locului afișării publice: Localitatea 
Morteni, județul Dâmbovița. Repere 
pentru identificarea locației: sediul 
Primăriei Morteni, județul Dâmbovița. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Morteni, județul Dâmbovița. 
Alte indicații pentru cei interesați: 
Informații privind Programul Național 
de Cadastru și Carte Funciară 2015-
2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la 
adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.

LICITAȚII  
l UAT Comuna Moţăieni, judeţul 
Dâmboviţa, organizează în data de 
04.10.2018, ora 11.00, la sediul Primă-
riei Moţăieni, licitaţie publică în 
vederea închirieriii spaţiului în supra-
faţă de 87,02mp situat în imobilul 
Casa Ion Rizescu. Preţul de pornire a 
licitaţiei este de 347,21Lei/lună (fără 
TVA), iar perioada pentru care se va 
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OFERTE SERVICIU
l VAUBAN IT RO SRL angajează: 
Operator introducere validare și prelu-
crare date 413201, studii medii, 
engleză, 5 posturi. CV și relații la: 
0735.047.400.

l Grupul DN AGRAR cu sediul social 
în Alba Iulia angajează Îngrijitori 
Animale (pentru fermă bovine din 
Gârbovă, jud. Albă). Oferim: Salariu 
motivant, Tichete de masă/ Alte bene-
ficii, Cazare. Informaţii la telefon: 
0786/732.689 sau e-mail: ana.spata-
cean@dn-agrar.eu.

l S.C. SPARKTECH SOFTWARE 
S.R.L. angajează programator sistem 
informatic, studii superioare, experi-
enţă minim 1 an (Ruby on Rails), limba 
engleză constituie un avantaj, program 
de lucru flexibil, salariu motivant (4162 
lei/lună), așteptăm CV +Scrisoare de 
intenţie la e-mail: irina.constantin@
sparktech.ro.

l Compania de construcţii SC ILA 
VORHABEN SRL angajează: munci-
tori cu experienţă în construcţii, 
dulgheri, fierari betoniști, zidari, sudori, 
tencuitor și zugravi pentru proiecte în 
Timișoara. Cei interesaţi sunt rugaţi să 
participe la sesiunea de interviuri orga-
nizate în Timișoara, str.Zorile, nr.3. 
Pentru mai multe informaţii suplimen-
tare ne puteţi contacta la numărul de 
telefon: 0721.270.075.

l Institutul de Chimie Macromolecu-
lară „Petru Poni” cu sediul în Iași, 
Aleea Grigore Ghica Vodă, nr.41A, 
organizează concurs pentru ocuparea a 
trei posturi vacante de Asistent de 
cercetare, în domeniile: Chimie orga-
nică; Biomateriale. Concursul se va 
desfășura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de cerce-
tare-dezvoltare. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute de 
art.15, alin.(6) și se vor depune în 
termen de 30 zile de la publicarea 
anunţului. Detalii privind condiţiile 
specifice, tematica,  bibliografia de 
concurs, calendarul de concurs, relaţii 
suplimentare se pot obţine la Serviciul 
resurse umane, sediul Institutului de 
Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” 
din Iași, telefon 0232.217.454 și/sau 
site-ul institutului, email: balan.cata-
lina@icmpp.ro.

l Primăria Comunei Corbeni, cu 
sediul în localitatea Corbeni, nr.6, 
strada Principală, județul Argeș, orga-
nizează concurs pentru ocuparea func-
ției contractuale vacante de: -inspector 
de specialitate, gradul II, în cadrul 
Compartimentului Asistenţă Socială 
din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Corbeni- 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Corbeni, județul Argeș, 
strada Principală, nr.6, astfel: -Proba 
scrisă în data de 08.10.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 10.10.2018, 
ora 10.00; -Temenul-limită pentru 

depunerea dosarelor: 26.09.2018, ora 
16.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul asistență socială; -vechime în 
specialitatea studiilor absolvite: minim 
1 an. Candidații 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 sediul Primăriei Corbeni, 
județul Argeș. Relații suplimentare la 
sediul Primăriei Corbeni, persoană de 
contact: Pătrunjel Veronica, telefon: 
0248.730.236, e-mail: primaria_
corbeni@yahoo.com.

l Primăria Comunei Răucești, cu 
sediul în localitatea Răucești, str.Princi-
pală, nr.59 județul Neamț, CIF: 
2614236, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant 
de referent la Compartimentul trans-
porturi și mediu, conform art.7, alin.(4) 
aprobat de HG nr.286/2011, modificată 
și completată de HG nr.1027/2014. 
Condiţii: -studii medii liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -vechime: 
minim 10 ani; -permis conducere cate-
goria B, C, E. Selecția dosarelor de 
concurs va avea loc la data de 27 
septembrie 2018. Proba scrisă va avea 
loc în data de 8 octombrie 2018, ora 
10.00. Proba interviu în data de 
10.10.2018, ora 10.00. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Răucești. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Răucești, persoană de contact: Borcilă 
Petronica, telefon: 0233.788.003, fax: 
0233.788.239, e-mail: primariarau-
cesti@yahoo.com.

l Stațiunea de Cercetare Dezvoltare 
pentru Creșterea Bovinelor Dancu, cu 
sediul în localitatea Dancu, județul Iași, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante pe peri-
oadă nedeterminată: 1 post economist, 
grad IA; cu vechime minim 10 ani în 
specialitate; studii superioare de specia-
litate; cunoștințe în contabilitate 
primară și de gestiune specifică institu-
țiilor publice; cunoștinţe în execuția 
bugetară, programe Forexbug, CAB, 
control financiar preventiv și de 
gestiune. Concursul se va desfășura 
astfel: Proba scrisă în data de 
04.10.2018, la ora 10.00; Proba interviu 
în data de 05.10.2018, ora 10.00. 
Data-limită pentru depunerea dosa-
relor de concurs este 27.09.2018. Locul 
unde se desfășoară proba scrisă și 
interviul este la sediul SCDCB Dancu. 
Temeiul legal al organizării concursului 
este HG nr.286/2011. Informații supli-
mentare la sediul unității sau la telefon: 
0232.272.465, 0232.272.667, e-mail: 
scdbdancu@yahoo.com.

l Școala Gimnazială Santău, cu sediul 
în localitatea Santău, strada Piața 
Unirii, nr.225, judeţul Satu Mare, orga-
nizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale temporar vacante de: 

muncitor cu atribuții de șofer, număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 27.09.2018, ora 9.00; -Proba interviu 
în data de 27.09.2018, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii, profesională sau 
X clase; -nu este necesară vechime; 
-permis conducere categoria D. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, până în data de 19.09.2018, la 
sediul Școlii Gimnaziale Santău. Relaţii 
suplimentare la sediul școlii, persoană 
de contact: Mureșan Maria, telefon: 
0261.823.080, fax: 0261.823.080, e-mail: 
scoalasantau@yahoo.com.

l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul 
în localitatea Făget, str.Spitalului, nr.4, 
judeţul Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractual 
vacante de: -infirmier debutant -un post 
la Compartiment ATI; -asistent 
medical -un post la Compartiment 
Obstetrică-Ginecologie, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul pentru 
ocuparea posturilor se va desfășura 
astfel: Pentru postul de infirmier debu-
tant: -Proba scrisă în data de 04 octom-
brie 2018, ora 9.00; -Proba practică în 
data de 04 octombrie 2018, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 04 octombrie 
2018, ora 12.00. Pentru postul de asis-
tent medical: -Proba scrisă în data de 
04 octombrie 2018, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 04 octombrie 2018, 
ora 12.00; -Proba interviu în data de 04 
octombrie 2018, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii generale: -îndeplinesc condiţiile 
de studii; -nu au fost condamnaţi defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -Infirmier debutant: -studii 
-școală generală; -vechimea în speciali-
tate nu este necesară. -Asistent medical: 
-studii -școală șanitară postliceală; 
-vechimea în specialitate 6 luni. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 26 septem-
brie 2018, ora 15.00, la sediul Spitalului 
Orășenesc Făget, str.Spitalului, nr.4. 
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului 
Orășenesc Făget, persoană de contact: 
C h e l a r i u  B e l i n d a ,  t e l e f o n : 
0256.320.860, interior: 19, fax: 
0256.320.039.

l Comuna Sîntandrei, cu sediul în loc. 
Sîntandrei, strada Principală, nr. 452, 
județul Bihor, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante aprobate prin 
H.G. nr. 286/2011, modificată și 
completată de H.G. nr. 1027/2014. 
Educator - puericultor, gradul I, studii 
medii (M) -1 post. Condiții specifice: 

studii liceale în domeniul pedagogic 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studiilor -1 an. 
Notă: pentru postul de educator - 
puericultor se solicită în plus pe lângă 
diploma de studii curs autorizat de 
puericultură sau educație timpurie. În 
cazul în care candidatul admis nu 
prezintă acest curs, se obligă printr-o 
declaraţie scrisă ca într-un termen de 3 
luni să participe la un curs în acest 
sens. Asistent medical, debutant, cu 
studii postliceale (PL) - 1 post. Condiții 
specifice: studii postliceale sanitare în 
domeniul asistenței medicale absolvite 
cu diplomă de post liceală; -Certificat 
de membru al Ordinului Asistenților 
Medicali Generaliști, Moașelor și Asis-
tenților Medicali din România; -Adeve-
rință de participare la concurs eliberată 
conform Hotărârii nr. 35/2015 emisă de 
O.A.M.G.M.A.M.R.; - vechime în speci-
alitatea studiilor -nu este necesară. 
Îngrijitor - 3 posturi. Condiții specifice: 
studii gimnaziale sau liceale (G sau M) 
- dovedite cu diplomă; -vechime în 
specialitatea studiilor - nu este nece-
sară. Femeie de serviciu -1 post. 
Condiții specifice: studii gimnaziale sau 
liceale (G sau M ) - dovedite cu 
diplomă; -vechime în specialitatea 
studiilor - nu este necesară. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: 
Proba scrisă: data de 04.10.2018, ora 
10:00 la sediul Căminului Cultural 
Sîntandrei. Proba de interviu: data de 
08.10.2018, ora 10:00 la sediul institu-
ției Comuna Sîntandrei. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial. Date de 
contact: tel. 0259/468950, Comparti-
mentul resurse umane.

l Primaria comunei Balcani organi-
zează concurs de ocupare a functiei 
publice vacanta de Referent de specia-
litate, clasa II, grad profesional asis-
tent, in cadrul Biroului buget, 
contabilitate, financiar, impozite si taxe 
locale. Probele stabilite pentru 
examenul de ocupare a functiei publice 
sunt: 1.Proba scrisa- in data de 11 
octombrie 2018 ora 10,00 la sediul insti-
tutiei - Comuna Balcani, judetul 
Bacau; 2. Interviul - in data de 15 
octombrie 2018 ora 10,00 la sediul insti-
tutiei - Comuna Balcani, judetul 
Bacau. Conditii de participare la 
concurs: Pentru ocuparea functiei 
publice trebuie indeplinite urmatoarele 
conditii; - conditiile specifice prevazute 
la art.54 din Legea nr. 188/1999, repu-
blicata si actualizata; - studii  superi-
oare de scurta durata, absolvite cu 
diploma; Dosarele de inscriere la 
examen se pot depune de catre candi-
dati  in termen de 20 zile de la data 
afisarii anuntului in Monitorul Oficial. 
Date de contact:  David Melinte 
Simona - secretar comuna. Telefon 
0234/380680, interior 114, e-mail: 
primariabalcani@yahoo.com.

l În temeiul prevederilor art.7 din 
Regulamentul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a 

criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, Primăria Orașului Horezu, 
cu sediul în orașul Horezu, str.1 Decem-
brie, nr.7, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă determinată a 
unei funcţii contractuale de execuţie 
temporar vacante de asistent medical 
principal la Compartimentul Cabinet 
Școlar din cadrul Aparatului de specia-
litate al Primarului, astfel: Data desfă-
șurării concursului: -proba scrisă în 
data de 26.09.2018, ora 10.00. Dosarele 
de înscriere se pot depune la sediul 
instituţiei, Compartimentul resurse 
umane, juridic, în perioada 12.09.2018-
18.09.2018, ora 16.00. Rezultatele 
selecției dosarelor se vor afișa la avizi-
erul din cadrul Primăriei Orașului 
Horezu în data de 19.09.2018. Condiţii 
de participare la concurs asistent 
medical principal: -Nr.posturi: 1; -Nivel 
studii: PL; -Vechime: minim 5 ani 
vechime în specialitate; -Autorizație de 
liberă practică vizată 2018; -Poliță de 
asigurare malpraxis; -Certificat de 
membru în cadrul ordinului asistenților 
medicali generaliști, moașelor și asis-
tenților medicali din România. Calen-
darul concursului:  -Depunerea 
dosarelor: 12.09.2018-18.09.2018; 
-Selecţia dosarelor: 19.09.2018; -Depu-
nere contestații selecție dosare: 
20.09.2018; -Proba scrisă: 26.09.2018, 
ora 10.00; -Depunere contestaţii probă 
scrisă: 27.09.2018; -Afișarea rezultatelor 
după contestaţii: 28.09.2018; -Interviul: 
01.10.2018, ora 10.00; -Rezultatul final 
al concursului: 03.10.2018. Bibliografia 
de concurs și actele necesare înscrierii 
la concurs se afișează la sediul institu-
ției. Date de contact ale secretarului 
comisiei: Orleanu Elena Cristina 
-Biroul resurse umane, juridic, 
0250.860.190.

CITAȚII  
l Se citează numitul Costache Ștefan 
Roger, cu ultimul domiciliu în com. 
Lunca Corbului, sat Catane Nr. 37, jud. 
Argeș, la Judecătoria Pitești, termen 
20.09.2018, ora 12.00, complet C4-2 
civil, sala 1, dosar nr. 16952/280/2017, 
având ca obiect divorţ cu copii + stabi-
lire domiciliu minor + pensie întreţi-
nere + exercitarea autorităţii părintești, 
în proces cu Costache Corina Andreea.

l Petrea Adrian este chemat în 
18.09.2018 la Judecătoria Sector 1, 
camera 201, ora 11.30, reclamant 
Petrea Monica Adina, având ca obiect 
ordonanță președințială, dosar 
18334/299/2018.

l Ichim Petrișor, în calitate de recla-
mant în dosarul 4735/245/2018, având 
ca obiect acţiune răspundere delictuală, 
cheamă în judecată pentru data de 
01.10.2018, la complet C28, ora 8.30, la 
Judecătoria Iași, în calitate de pârât, pe 
Cucu Nicolai.

l Către Boskovic Nebojsa, cetățean 
sârb, posesor al pașaportului eliberat 


