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OFERTE SERVICIU
l Restaurant in zona Obor anga-
jeaza urgent picolite/ ospatarite si 
ajutor bucatar cu experienta. 
Telefon: 021.250.65.70.

l SC Riela Comimpex SRL din 
Cluj Napoca, B-dul.Muncii, nr.18 
angajează: Şef echipă -1 pers.; 
Vopsitor -4 pers.; Şlefuitor -6 pers.; 
Lăcătuş mecanic -2 pers.; Debi-
tator metale -5 pers.; Sudor -21 
pers.; Muncitor necalificat -14 
pers.; Bucătar -1 pers. Aşteptăm 
CV-ul dvs. la adresa de e-mail: 
office@rielacomimpex.ro.

l Eşti pasionat şi dornic să lucrezi 
în domeniul frizerie/ coafor într-un 
salon în Anglia? Trimiteti un mail 
la artenevaly@clipperscholsey.
co.uk cu un CV sau sunați pentru 
m a i  m u l t e  i n f o r m a ț i i  l a : 
0731/369794; +447747033383. 
Salariu atractiv (de la 2000 Euro) 
pentru angajatul potrivit.

l Estetiqdent SRL, cu sediul în 
localitatea Petroşani, judeţul 
Hunedoara, angajează agent de 
vânzări, care să deţină cunoştinţe 
minime în domeniul stomatologiei 
şi tehnicii dentare. Relaţii la 
telefon 0727.099807.

l Erată. Referitor la concursul 
organizat la D.G.A.S.P.C.Buzău la 
data de 03.11.2018 –proba scrisă, 
pentru funcția de şef complex la 
Complexul de Servicii pentru 
copilul cu dizabilități Buzău, 
publicat în Monitorul Oficial 
par tea  a -III -a  la  data  de 
10.10.2018, vă transmitem îndrep-
tarea unei erori materiale în sensul: 
proba scrisă se va desfăşura în data 
de 05.11.2018, deoarece data de 
03.11.2018 este zi nelucrătoare. 
Astfel, proba scrisă la concursul 
pentru ocuparea unui post vacant 
de şef complex la Complexul de 
Servicii pentru copilul cu dizabili-
tăți Buzău se va desfăşura în data 
de 05.11.2018. La momentul 
constatării şi afişării îndreptării 
erorii materiale nu se înregistrase 
nici un dosar de candidat.

l SC Artifex SRL din Focsani, 
angajeaza tehnician programare, 
lansare, urmarirea productiei in 
domeniul tricotaje. Cerinte: studii 
medii/ tehnice; vechime 5 ani 
intr-un rol similar; cunoasterea 
limbii italiene. Responsabilitati: 
programarea si urmarirea produc-
tiei masinilor de tricotat; controlul 
functionarii masinilor si urmarirea 
corectitudinii programului de 
tricotare; controlul mostrei; organi-
zarea muncii echipei de operatori 

tricotat in scopul atingerii produc-
tiei si eficientei maxime. CV-urile 
se depun pana pe data de 
15.10.2018 la adresa: info@arti-
f e x f a s h i o n . c o m ,  f a x 
0040337100218 sau la sediul socie-
tatii din Focsani, Bdul Bucuresti 
Nr. 12.

l Spitalul Militar de Urgenta ,,Dr. 
Ion Jianu” -Pitesti organizeaza 
concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor posturi vacante de personal 
civil contractual: 1 post de econo-
mist specialist IA (studii superi-
oare) in biroul contabilitate din 
structura financiar-contabila (nece-
sita minim 6 ani si 6 luni vechime 
in specialitate). Concursul se va 
desfasura in perioada 07.11.2018-
19.11.2018, incepand cu ora 10.00, 
la sediul S.M.U. ,,Dr. Ion Jianu” 
-Pitesti, dupa cum urmeaza: proba 
scrisa in data de 07.11.2018 ora 
10.00, proba practica in data de 
13.11.2018 ora 10.00 si proba de 
interviu in data de 19.11.2018 ora 
10.00. Perioada de depunere a 
dosarelor de inscriere la concursuri 
este: 15.10.2018-26.10.2018. Data 
limita de depunere a dosarelor de 
inscriere la concurs este: 26.10.2018 
ora 15.00. Relatii suplimentare pe 
site-ul www.smupitesti.ro la 
rubrica anunturi si la Biroul 
Resurse Umane din S.M.U. ,,Dr. 
Ion Jianu” -Pitesti cu sediul in 
mun. Pitesti, str. Negru Voda nr.47, 
jud. Arges- telefon 0248.218.090, 
0248.218.172 interior 224,266.

l Academia Romana - Filiala Iasi  
cu sediul in Iasi, bld. Carol I, nr. 8, 
organizeaza concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
v a c a n t  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011 (actualizat), de 
Director Adjunct din cadrul 
Aparatului tehnico-administrativ, 
norma intreaga, perioada nedeter-
minata. Concursul va consta in 
doua probe: proba scrisa in data de 
05.11.2018, ora 10:00, si interviul in 
data de 08.11.2018, ora 10:00. 
Conditii: Studii superioare absol-
vite cu diploma de licenta sau 
echivalenta in domeniul economic. 
Studii postuniversitare de speciali-
zare in domeniul managementului 
institutiilor publice vechime: 
minim 7 ani intr-o functie de 
conducere intr-o institutie bugetara 
si de minim 7 ani in specialitate. 
Termenul de depunere a dosarelor 
este 26.10.2018, ora 15:30. Relatii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0332101115, Biroul Resurse 
Umane, Salarizare si la sediul Fili-
alei.

l Primăria comunei Domneşti 
-județ Ilfov organizează concurs de 

recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiei 
publice de execuţie vacante de: -1 
post Inspector clasa I, grad profesi-
onal Superior– Compartimentul 
Stare Civilă, Relații cu Publicul; 
Concursul va avea loc pe data de 
12.11.2018, ora 11:00 la sediul 
Primăriei comunei Domneşti din 
Şos. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 
25-27, Comuna Domneşti, Jud. 
Ilfov -proba scrisă, iar interviul va 
avea loc în maxim 5 zile lucrătoare 
de la afişarea rezultatelor la proba 
scrisă. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999, 
Statutul Funcţionarilor Publici  r2 
cu modificările şi completările 
ulterioare, la care se adaugă: 
Condiţiile de participare sunt: 
-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -Curs prelucrare date; 
-Vechimea în specialitatea studiilor, 
potrivit art. 57 din Legea nr. 
188/1999 (r 2)  alin. (5)  lit. c) -7 ani 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. Dosa-
rele de înscriere se depun în termen 
de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv de la data 
de 12.10.2018 până la data de 
31.10.2018, iar documentele de 
participare sunt cele prevăzute de 
art. 49 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008. Persoana 
de contact este doamna Beraru 
Cristina -Referent Asistent 
Primăria Domneşti,  telefon  
021.351.52.56.

l Direcţia de Proiectare şi Consul-
tanţă în Construcţii, subordonată 
Direcţiei Generale Logistice, orga-
nizează concurs în vederea înca-
drării, pe perioadă nedeterminată, 
prin recrutare din sursă externă, în 
condiţiile Legii nr. 53/2003 -Codul 
Muncii, republicată, Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului -cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, Hotărârii 
Guvernului nr. 355/2007 privind 
supravegherea sănătăţii lucrăto-
rilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 
291/2011 privind Normele metodo-
logice de supraveghere a sănătăţii 
lucrătorilor, Procedurii nr. 4244380 

din 03.10.2013 privind algoritmul 
şi responsabilităţile personalului 
implicat în activitatea de exami-
nare medicală pentru încadrarea 
personalului contractual în unită-
ţile Ministerului Afacerilor Interne, 
având în vedere Memorandumul 
cu tema: Aprobarea deblocării 
unor posturi vacante în M.A.I. nr. 
20963 din 30.10.2017 şi Nota-ra-
port nr. 310821 din 20.11.2017 
privind reevaluarea indicatorilor 
aprobaţi prin Memorandumul cu 
tema: „Aprobarea deblocării unor 
posturi vacante în M.A.I.”, a 
postului de inspector de speciali-
tate gradul III-I, prevăzut la 
poziţia 35 din statul de organizare 
al unităţii.
Pot participa la concursul orga-
nizat pentru ocuparea postului 
sus-menţionat numai persoanele 
care îndeplinesc cumulativ urmă-
toarele condiţii: a) Condiţii  gene-
rale: -prevăzute de art. 3 din Anexa 
la H.G. 286/2011 (Regulamentul 
-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; b) Condiţii specifice: -Studii 
Superioare –Ciclul I de studii 
universitare -cu diploma de licenţă, 
într-unul din domeniile: ingineria 
instalaţiilor; -cunoştinţe de 
operare/ programare pe calculator 
şi nivelul de cunoaştere: MSOficce, 
utilizarea aplicaţiilor informatice 
de proiectare asistată de calculator 
CAD –nivel mediu; -alte cunoştinţe 
şi abilităţi: -tehnice de specialitate 
(electrice, automatizări); -autori-
zaţii speciale pentru exercitarea 
atribuţiilor: -atestat ANRE pentru 
proiectare instalaţii electrice; -sunt 
declarate apt medical 1 şi apt 
psihologic 2; -să aibă o vechime în 
specialitate astfel :  -pentru 
inspector de specialitate gradul III 
-6 luni; -pentru inspector de speci-
alitate gradul II -3 ani şi 6 luni; 
-pentru inspector de specialitate 
gradul I -6 ani şi 6 luni. Pentru 
înscriere, candidaţii vor prezenta 
dosarul de concurs secretarului 
comisiei de concurs, până la data 
de 26.10.2018, ora 15.00, la 
Direcţia Generală Management 
Resurse Umane, cu sediul din str. 
Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 
1-3, sector 1, Bucureşti, intrarea D, 
telefon 021/303.70.80, int. 11437. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Direcţiei de Proiectare şi Consul-
tanţă în Construcţii din municipiul 
Bucureşti, str. Eforie nr. 3, sector 5, 

astfel: Selecţia dosarelor de 
concurs: 30.10.2018; Proba scrisă: 
06.11.2018, ora 09.00; Interviul: 
09.11.2018, ora 09.00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
021/303.70.80, interior 11437, în 
zilele lucrătoare sau la sediul 
Direcţiei Generale Management 
Resurse Umane, din municipiul 
Bucureşti, str. Intrarea Cristian 
Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, 
intrarea D, precum şi pe pagina de 
internet a M.A.I. la adresa www.
mai.gov.ro, secţiunea Carieră/
Anunţuri.

l Administrația Municipală 
pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante (funcții publice): 
Serviciul Tehnic. 1.Expert, grad 
profesional superior -Serviciul 
Tehnic -1 post. -Condiţiile generale 
pentru participarea la concurs sunt 
prevăzute În articolul 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul func-
ţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -Condiții specifice privind 
ocuparea postului de Expert, grad 
profesional superior: -vechimea 
minima in specialitatea studiilor -7 
ani. pregătirea de specialitate: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă in ştiințe inginereşti 
-domeniul ingineria instalațiilor. 2. 
Expert, grad profesional principal 
-Serviciul Tehnic- 1 post. -Condi-
ţiile generale pentru participarea la 
concurs sunt prevăzute în articolul 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. -Condiții 
specifice privind ocuparea postului 
de Expert, grad profesional prin-
cipal: -vechimea minima in specia-
litatea studiilor –5 ani. -pregătirea 
de specialitate: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiințe 
administrative. Proba scrisă a 
concursului se va desfăşura în data 
de 15.11.2018, ora 11:00 la sediul 
Administrației Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic, din B-dul Națiunile Unite, 
nr. 1, bl. 108 A, interviul se va 
susţine, de regulă, într-un termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic, din 
B-dul Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108 
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A,  în termen de 20 zile de la data 
publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial, partea a-III-a, 
de luni până vineri între orele 
10.00 -15.00. Cerinţele specifice 
privind ocuparea posturilor se vor 
afişa la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic, din 
B-dul Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108 
A şi pe site-ul P.M.B. (www.pmb.
ro). Informaţii suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon 
0213715050 int. 123, persoana de 
contact Alexandra Micu, e-mail 
alexandra.micu@amccrs-pmb.ro.

l Anunţ privind ocuparea prin 
concurs pe perioadă nedetermi-
nată a unei funcţii contractuale de 
execuţie vacante de muncitor cali-
ficat la Compartimentul Cămin-
Creşă din cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului. În 
temeiul prevederilor art.7 din 
Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.286/2011, Primăria 
Oraşului Horezu, cu sediul în 
oraşul Horezu, str.1 Decembrie, 
nr.7, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a unei funcţii contractuale de 
execuţie vacante de muncitor cali-
ficat la Compartimentul Cămin-
Creşă din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului astfel: 
Data desfăşurării concursului: 
-proba scrisă în data de 06.11.2018, 
ora 10.00. Dosarele de înscriere se 
pot depune la sediul instituţiei, 
Compartimentul resurse umane, 
juridic, în perioada 15.10.2018-
26.10.2018, ora 16.00. Rezultatele 
selecției dosarelor se vor afişa la 
avizierul din cadrul Primăriei 
Oraşului Horezu în data de 
29.10.2018. Condiţii de participare 
la concurs -muncitor calificat: -Nr.
posturi: 1; -Nivel studii: studii 
liceale; -Vechime: minim 3 ani; 
-Cursuri de fochist. Bibliografia de 
concurs şi actele necesare înscrierii 
la concurs se afişează la sediul 
instituției. Date de contact ale 
secretarului comisiei: Orleanu 
Elena Cristina -Biroul resurse 
umane, juridic, 0250.860.190.

l Primăria municipiului Râmnicu 
Sărat organizeaza concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 

publice de execuţie vacantă: - 
consilier clasa I, grad profesional 
asistent în cadrul Compartimen-
tului Achiziţii Publice - Biroul 
Proiecte cu Finanţare Externă si 
Achiziţii Publice - Aparatul de 
specialitate al Primarului munici-
piului Râmnicu Sărat. Concursul 
va avea loc la sediul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat în 
data de 13.11.2018, ora 10,00 - 
proba scrisă, iar interviul va avea 
loc în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Data şi ora susţinerii 
interviului se vor afişa odată cu 
rezultatele la proba scrisă; Condi-
ţiile de participare, la concursul 
menţionat mai sus, sunt cele 
prevăzute în  art.54 si 57 alin. (1), 
(2),  (3),  (4),  (5) din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici republicată, 
actualizată, precum si cele speci-
fice prevăzute în fişa postului şi 
anume: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalenta în ştiinţe 
administrative/drept/ştiinte econo-
mice sau stiinte ingineresti. - 
minimum 1 an vechime în 
specialitatea studiilor; Aceste 
condiţii de participare la concurs 

se vor afişa la sediul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat, 
precum şi pe site-ul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat www.
primariermsarat.ro. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
perioada 12-31 octombrie 2018. 
Coordonate de contact: - sediul 
instituţiei: str.Nicolae Bacescu, 
nr.1, mun.Râmnicu Sărat, numărul 
de telefon este 0238561946, 
numărul de fax este 0238561947, 
adresa de e-mail primarie_
rmsarat@primariermsarat.ro. 
persoana de contact: Georgiana 
Horohai, şef birou resurse umane.

l Școala Gimnazială „Ștefan cel 
Mare” Zemeş, cu sediul în locali-
tatea Zemeş, strada Principală, 
numărul 130, judeţul Bacău, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
numele funcţiei: şofer microbuz 
şcolar; număr posturi: 1,00, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 05.11.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 07.11.2018, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: şcoală profesi-
onală/liceu; -vechime: minim 2 ani 
în muncă şi în conducere cu 

permis de categoria B şi D; 
-competență profesională: 
atestat profesional pentru 
conducătorii auto care efectu-
ează transport rutier de 
persoane; -abilități şi aptitudini: 
abilități de comunicare şi rela-
ționare, de muncă în echipă; 
-alte condiții: disponibilitatea la 
un program flexibil. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale „Ștefan cel Mare” 
Zemeş. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii  Gimnaziale 
„Ștefan cel Mare” Zemeş, 
persoană de contact: Sava 
Irina, telefon: 0787.747.839, 
tel./fax: 0234.383.109, e-mail: 
cdizemes@yahoo.com.

l Având în vedere prevederile 
HG nr.286/2011, modificată şi 
c o m p l e t a t ă  p r i n  H G 
nr.1027/2014, conform art. 7, 
Liceul de Arte „Sigismund 
Toduţă”, cu sediul în Deva, str.
Ciprian Porumbescu, nr.1, 
judeţul Hunedoara, telefon: 
0354.805.697, cod fiscal: 
4374725, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant: 
-Adminstrator patrimoniu, 1 

post: -Studii superioare cu diplomă 
de licență, în specializările econo-
mist, inginer/subinginer, cu o 
vechime în domeniul postului de 
minim 1 an; -Cunoştințe avansate 
de operare PC (MS Office, operare 
baze de date, navigare Internet, 
programe de gestiune); -Cunoş-
tințe de accesare platformă SEAP/
SICAP, dovedite prin adeverință/
diplomă; -Experiență în gestiune; 
-Posesor permis categoria B; 
-Posesor al Certificatului de 
competență profesională pentru 
transportul rutier național de 
persoane. Concursul se va desfă-
şura la Liceul de Arte „Sigismund 
Toduţă”, clădirea „C”, str.Titu 
Maiorescu, nr.30 (fostul liceu 
Traian). Selecţia dosarelor: 
29-30.10.2018; Afişarea rezulta-
tului selecţiei în 30.10.2018, ora 
12.00; Proba scrisă: 07.11.2018, ora 
10.00; Interviul: 08.11.2018, ora 
10.00. Depunerea dosarelor de 
concurs: 15.10.2018-26.10.2018, 
între orele 12.00-14.00, la secretari-
atul Liceului de Arte „Sigismund 
Toduţă”, cu sediul în Deva, str.
Ciprian Porumbescu,  nr.1. 
Persoană de contact: secretar şef 
A g â r b i c e a n u  E l e n a , 
tel.0354.805.697. Informații referi-
toare la conținutul dosarului de 
concurs, bibliografia şi tematica de 
concurs, condițiile generale şi 
specifice prevăzute în fişa postului 
vor fi afişate la sediul Liceului de 
Arte „Sigismund Toduţă”, cu 
sediul în Deva, str.Ciprian Porum-
bescu, nr.1, pe site-ul instituției: 
artedeva.ro, cât şi pe site-ul ISJ 
Hunedoara: http://forum.isj.hd.
edu.ro.

l Liceul Tehnologic „Nicolae 
Bălcescu”, cu sediul în localitatea 
Flămânzi, strada Dumitru Iov, 
nr.167, judeţul Botoşani, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar 
vacante de: îngrijitor -1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 29.10.2018, 
ora 10.00; -Proba practică în data 
de 30.10.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 30.10.2018, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: medii, cu sau fără bacalau-
reat; -vechime: nu este cazul; -cetă-
țenia română; -vârsta minimă este 
cea reglementată de prevederile 
legale; -să nu fi suferit vreo 
condamnare definitivă. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediu. Relaţii suplimentare 
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la sediul: Liceul Tehnologic 
„Nicolae Bălcescu”, persoană de 
contact: Bursuc Mihaela, telefon: 
0231.552.119, e-mail: grscnbal-
cescu.

l Serviciul Apă Canal Hodac, cu 
sediul în localitatea Hodac, strada 
Principală, nr.98, judeţul Mureş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: casier -1 post şi 
muncitor I -1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 05.11.2018, ora 10.00 
(ambele posturi); -Proba practică 
în data de 05.11.2018, ora 14.00 
(pentru postul de casier); -Proba 
interviu în data de 08.11.2018, ora 
10.00 (ambele posturi). Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Postul de casier: 
-studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime (obliga-
toriu): fără vechime; -cunoştinţe 
optime operare calculator- nivel de 
bază. Postul de muncitor I: -studii 

generale; -vechime (obligatoriu): 
fără vechime; -certificat de califi-
care instalator. Dosarul de concurs 
va cuprinde documentele necesare 
prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, modificată. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Serviciului Apă Canal Hodac până 
la data de 25.10.2018, ora 15.00. 
Bibliografia pentru concurs este 
afişată la sediul Primăriei 
Comunei Hodac şi pe site-ul: www.
hodac.ro, secțiunea concursuri. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Serviciului Apă Canal Hodac, 
persoană de contact: Iacob Elena 
Mihaela, telefon: 0265.538.601, 
fax: 0265.538.451, e-mail: hodac@
cjmures.ro.

l Primăria Oraşului Ungheni, cu 
sediul în localitatea Ungheni, 
strada Principală, nr.357, judeţul 
Mureş, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 

ocuparea funcţiei publice vacante 
de: consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior- 1 post. Concursul se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Oraşului Ungheni astfel: -Proba 
scrisă în data de 13.11.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
15.11.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -să fie absolvenţi de 
studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul ştiinţelor 
economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minim 7 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Oraşului 
Ungheni. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la 
sediul instituției :  Primăria 
Oraşului Ungheni. Persoană de 

contact: Sturza Maria Daniela- 
consilier superior, telefon/fax: 
0265.328.212/0265.328.112, e-mail: 
contabilitate@primariaungheni.ro.

l Școala Gimnazială Văcăreni, cu 
sediul în localitatea Văcăreni, 
strada Științei, nr.10, judeţul 
Tulcea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: îngrijitor I -un 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 7 noiembrie 2018, ora 
10.00; -Proba practică în data de 8 
noiembrie 2018, ora 18.00; -Proba 
interviu în data de 12 noiembrie 
2018, ora 9.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndepl inească următoarele 
condiţii: -Studii: medii (minim 10 
clase); -Vechime: nu există condiţii 
de vechime; -Cunoştinţe de legis-
laţie specifică locului de muncă; 
-Cunoştinţe în domeniul SSM şi 
PSI; -Disponibilitate pentru 
program flexibil. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 

concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale Văcă-
reni. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale Văcă-
reni, persoană de contact: Vasi-
l a c h e  P a u l a ,  t e l e f o n : 
0240.541.591, fax: 0240.541.591, 
e-mail: scoalavacareni@yahoo.
com.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Vând teren intravilan în 
comuna Prejmer, 3690 mp. 
Privelişte frumoasă şi liniştită. 
Cu toate utilitățile. Detalii la tel. 
0741/949293.

CITAȚII  
l Pe rolul Judecătoriei Alexan-
dria, dosar nr. 6325/740/2016, 
reclamantă Mihăilă Elisabeta, 
pârât Mihăilă Costel, succe-
siune. Termen de judecată 
05.12.2018.

l Citarea lui Stan Gheorghe, 
domiciliat în comuna Drago-
dana, str. Principală nr. 15, jud. 
Dâmboviţa, în calitate de 
păr inte  în  dosarul  c iv i l 
7915/232/2017, având ca obiect 
divorţ cu copii, exercitarea auto-
ritară părintească, stabilirea 
locuţiei minorei şi obligarea la 
plata pensiei de întreţinere în 
proces cu Stan Monica Mirela în 
data de 17.10.2018, la Judecă-
toria Gaeşti.

l Judecătoria Gurahonţ. Dosar 
nr. 558/238/2018. Numitul Bălău 
Aron cu ultimul domiciliu în 
Păulean nr. 19,comuna Buteni este 
citat la această instanţă în data de 
7 noiembrie 2018, ora 9,00 în 
proces cu   Sîrban Sofia pentru 
declarare moarte prezumată. În 
caz de neprezentare se judecă în 
lipsă.  

l Numiții: Olar Condrate, Catarig 
Ioan, Doboaca Pavel, Doboaca 
Grigore, Doboaca Onita, Olariu 
Condrate, Buzula Mariuca, soția 
lui Ros Stefan, Linul Ana, Linul 
Ana, cu domiciliile necunoscute, 
sunt citați la Judecătoria Năsăud, 
pe data de Marți, 06.11.2018, ora 
08.30, completul 1, camera: Sala 1, 
în calitate de pârâți în dosarul civil 
nr.2015/265/2018, având ca obiect 
succesiune, uzucapiune, acţiune în 
constatare, validitate testament, 
validitate antecontract de vânzare 
cumpărare, întabulare în CF, în 
proces cu reclamantul Buzilă 
Ionuț-Demetrius.

l Kimpel Devai Olga Ilona, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Canada, Dundas, 50, Governors, 
ap.1615 şi Csasznek Judith Caren 
Marta, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Germania, 63263 Neu 
Isenburg, str.Am Trieb, sunt citați 
pe data de 06.12.2018 la Judecă-
toria Turda în dos. 38/328/2018 în 
calitate de pârâți.

l Prodan Iosif şi Salajean 
Alesandru, ambii cu domiciliul 
necunoscut, sunt citati pe data de 
08.11.2018, la Judecătoria Turda 
în dos. 480/328/2018 în calitate de 
pârâți.

l Se citează la 24 octombrie, ora 
8.30, la Judecătoria Arad, sala 147, 
numiți i  Cuzman Teodor şi 
Cuzman Floarea, cu ultim domi-
ciliu cunoscut în jud.Arad, loc.
Nădlac, str.G.Enescu, nr.107, 
respectiv str.Mărăşeşti, nr.26, în 
proces cu Farkas Ileana, Farkas 
Ludovic, Bora Livia, Bora Vasile, 
în Dosar nr. 3439/55/2018 având ca 
obiect radiere uzufruct viager.

l Marinescu Dan Cozmin, domi-
ciliat în Sat Comuna Plugari, str.
Salcâmului, nr.18, jud.Iaşi, este 
chemat la Judecătoria Hârlau, str.
Gheorghe Doja, nr. 1, Hârlău, pe 
1.11.2018, ora 9.00, C4M, în dos. 
nr. 608/239/2017, în calitate de 
pârât, pentru partaj bunuri 
comune, reclamant Grădinariu 
Mariana.

l Numita Cănilă Elena, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
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mun.Iași, jud.Iași, strada Sarmise-
getuza, nr.12, bl. Q1, sc.D, et.3, 
ap.1, este citată la Judecătoria Iași, 
pe data de 31.10.2018, ora 08.30, 
completul C25M, în calitate de 
p â r â t ă  î n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.2052/245/2018, în procesul de 
divorț cu reclamantul Cănilă 
Ciprian.

l Numiții Cornea Ion și Cornea 
Felicia sunt chemați în calitate de 
pârâți în data de 22.11.2018 la 
Judecătoria Craiova, dosar 
nr.25393/215/2017, având obiect 
nulitate act, în proces cu Anca 
Mircea și Anca Elena.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numitul Radu Vasile, domiciliat în 
mun. Drăgășani, str. Independenței 
nr. 5, județul Vâlcea, în calitate de 
intimat, în dosarul civil nr. 
2207/90/2018, cu termen de jude-
cată în data de 18.10.2018, având 
ca obiect înlocuire măsură de 
protecție specială, aflat pe rol la 
Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE  
l Just Insolv SPRL, in calitate de 
administrator judiciar in dosarul 
nr. 5852/105/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova privind pe 
SC Fulya Tekstil SRL notifica 
urmatoarele: prin sentinta nr. 649 
din data de 27.09.2018, judecăto-
rul-sindic a confirmat planul de 
reorganizare propus de debitoare, 
cu privire la reorganizarea activi-
tăţii debitorului.

l Cogian Nicoleta Paraschiva cu 
domiciliul în Brașov, Calea Bucu-
rești, nr. 102, anunță publicul inte-
resat asupra realizării P.U.D. 
“Construire locuință și împrej-
muire”, pentru terenul situat pe str. 
Merilor, nr. 5K10, Brașov. Publicul 
poate consulta varianta planului la 
Primăria Brașov, B-dul Eroilor, nr. 
8, în zilele de luni până joi între 
orele 8-16 și vineri orele 8-12. 
Comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul Primăriei Brașov în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la data apariției acestui anunț.

l SC OMV Petrom SA titular al 
proiectului: “servicii de inginerie, 
echipare de suprafata sondele de 
injectie polimer h12, 1497 indepen-
denta”, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de catre APM Galati, in 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, fara 
evaluarea impactului asupra 
mediului pentru proiectul: “servicii 

de inginerie, echipare de suprafata 
sondele de injectie polimer h12, 
1497 independenta”, propus a fi 
amplasat in extravilan comuna 
Schela, judetul Galati. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul APM Galati 
din Str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in 
zilele de luni-joi, intre orele 8:30 – 
16:00 si vineri intre orele 8:30 – 
13:30, precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmgl.
anpm.ro-reglementari-acordul de 
mediu-drafturi acte de reglementa-
re-proiect decizie etapa de inca-
drare 2018. Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la 
proiectul decizie de incadrare in 
termen de 5 zile de la data publi-
carii prezentului anunt.

l Lichidatorul judiciar al Ema 
Tour 2007 SRL anunt deschiderea 
procedurii simplificate a falimen-
tului prevazuta de Legea nr. 
8 5 / 2 0 1 4  i n  d o s a r u l  n r. 
5721/118/2018 aflat pe rolul Tribu-
nalului Constanta – Sectia a-II-a 
Civila. Termenul limita pentru 
depunerea declaratiilor de creanta 
20.11.2018. Termen de verificare a 
creantelor, intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar 
al creantelor la 29.11.2018. Termen 
de intocmire si afisare a tabelului 
definitiv 21.12.2018. Sedinta 
adunarii generale a creditorilor la 
data de 04.12.2018.

l Aceasta informare este efectuata 
de OMV Petrom SA, str. Coralilor, 

nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce inten-
tioneza sa solicite de la Adminis-
tratia Bazinala de Apa Buzau 
-Ialomita, aviz de gospodarire a 
apelor pentru realizarea lucrarilor 
de “Lucrari de suprafata, foraj, 
echipare de suprafata si conducta 
de amestec sonda 699 Oprisenesti” 
propus a fi amplasat in localitatea 
Ianca, extravilan, Judetul Braila. 
Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de productie 
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 solici-
tarea avizului de Gospodarire a 
Apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata. Persoa-
nele care doresc sa transmita obser-
vatii, sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului sau la 
EXPERT SERV SRL, cu sediul in 
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al MB 
Consulting SRL desemnat prin 
hotararea nr.5442 din data de 
08.10.2018, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 1076/3/2018, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împotriva 

MB Consulting SRL, cu sediul 
social in București Sectorul 2, Sos. 
Pantelimon, Nr. 243, Bloc 52, Scara 
D, Etaj 7, Ap. 152, CUI  14633754, 
nr. de ordine in registrul comertului 
J40/4023/2002. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva MB CONSULTING 
SRvor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului București - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 1076/3/2018, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul 
sup l imentar  a l  c reante lor 
29.10.2018;  b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intoc-
mirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
19.11.2018;  c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 10.12.2018.

l Anunț de intenție privind elabo-
rarea Planului Urbanistic de 
Detaliu Str.Smeurei, nr.15-17, 
Pitești, jud. Argeș. SubsemnaȚii 
Păun Mihai, Păun Luminița, Păun 
Mario Octavian, în calitate de 
beneficiari, aduc la cunoștința 
publicului interesat inițierea PUD 

“Construire Clădire Locuinţe 
Colective și Spații cu altă desti-
nație, în regim de înălţime 
S+2DS+P+5E+6ER” și supune 
spre consultare această documen-
tație de urbanism. Observațiile și 
propunerile pot fi transmise în 
termen de 15 zile calendaristice la 
Compartimentul Relații Publice, 
intrarea D, din incinta Primăriei, 
prin e-mail la adresa: primarie@
primariapitesti.ro, prin fax la 
nr.0248.212.166 sau prin poștă la 
adresa Primăriei Municipiului 
Pitești din str.Victoriei, nr.24, 
Pitești, Argeș.

l Vraja Nicolae Viorel tltular al 
planului/prograrnului PUZ si RLU 
zona servici si productie in comuna 
Vladimirescu sat. Horia DJ 709 
F.N - aduce la cunostinta publi-
cului ca decrzia etapei de incadrare 
conform H.G. nr. 107612004, este 
acea de adoptare a planului fara  
aviz de mediu. Propunerile de 
reconsiderare ale deciziei se vor 
transmite in scris, in termen de l0 
zile calendaristice de la publicarea 
anunlului, la sediul APM Arad, str. 
Splaiul Muresului F.N - telefon 
0257280996 fax 0257284767.

SOMAȚII  
l Avand in vedere actiunea civila 
ce  face obiectul  dosarului 
3762/55/2018 al Judecatoriei Arad, 
reclamantul Nicola Nicolae in 
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contradictoriu cu pratii Nicola 
Dumitru, Nicola Gheorghe, Todea 
Rafila, Comuna Masca prin 
Primar, solicita dobandirea drep-
tului de proprietate cu titlu de 
uzucapiune asupra  imobilului 
casa inscris in CF nr. 301772 Siria, 
nr. top. 266-267 (CF vechi 454 
Masca) si in CF 300559 Siria (CF 
vechi 491 Masca), nr. top 264-265, 
in calitate de coproprietari (Nicola 
Nicolae, Nicola Dumitru, Nicola 
Gheorghe, Todea Rafila), Eviden-
tiati in Cartea Funciara ca propri-
etari tabulari sunt Mityko Ana 
Ecaterina, Mityko Desideriu, 
Mityko Augustin Caroc, Mityko 
Catalina. Invitam pe cei interesati 
sa faca opozitie fata de aceasta 
actiune, in termen de o  luna de la 
afisarea prezentei somatii, in caz 
contrar urmand a se trece la jude-
carea cauzei. Termen de judecata 
fixat in cauza; 20.11.2018.

LICITAȚII  
l Grama Ana - C.I.I. - numită 
lichidator la SC Cynthus SRL, 
dosar 5166/62/2013, Tribunalul 
Braşov - vinde la licitaţie teren în 
suprafaţă de 3250 mp - situat în 
Râşnov, str. Gării nr. 25.Terenul 
are toate utilităţile - apă canal; 
drum; curent electric; gaz metan. 
Preţul de pornire 6.5 Euro/mp. 
Licitaţia are loc în fiecare vineri 
începând cu data de 12.10.2018; 
19; 26.10.2018 şi 02.11.2018; 09; 
16; 23; 30.11.2018. Relaţii 
0741/218.168.

l Licitaţie:  1. Comuna Gorban, 
cod fiscal: 4540569, adresa: sat/ 
com. Gorban, județul Iaşi, cod 
poştal: 707210, telefon/ fax: 
0232292900 fax: 0232272419, 
e-mail: primariagorban@yahoo.
com  organizează licitaţie în 
vederea concesionarii unei supra-
fețe de teren de 10mp şi spatiu în 
suprafață de 35,79mp din incinta 
Căminului Cultural aflat în dome-
niul public al Comunei Gorban, 
situat în intravilanul localităţii 
Gorban. 2. Caietul de sarcini se 
ridică de la sediul Primăriei 
Gorban în urma unei cereri scrise 
şi după achitarea sumei de 50 lei 
numerar, la casieria unităţii. 3. 
Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor:  02/11/2018, ora 
15.00. 4. Data limită de depunere a 
ofertelor: 06 /11/2018, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Gorban, 
judeţul Iaşi, cod poştal: 707210. 5. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 2 ex- 
un original şi o copie. 6. Data şi 
locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 06/11/2018, ora 13.00. 7. 
Relații  suplmentare la tel: 
0232292900 fax: 0232272419.   

l În data de 23.10.2018, ora 10.00, 
Ministerul Apărării  Naționale, 
prin U.M. 02574, cu sediul în 
Bucureşti, Bd-ul Drumul Taberei  
nr.7B, sectorul  6, organizează o 
selecție de oferte de preț cu colec-
torii autorizați să desfăşoare acti-
vități de colectare, dezmembrare 

şi/sau tratare a vehiculelor scoase 
din uz, în conformitate cu preve-
derile Ordinului viceprim-minis-
trului, ministrul mediului nr. 661 
din 24.04.2017 pentru  aprobarea 
,,Ghidului de finanțare a Progra-
mului de stimulare a înnoirii 
Parcului auto național 2017-
2019”, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, în vederea stabilirii 
condițiilor contractuale pentru 
predarea a 54 autovehicule uzate. 
Autovehiculele uzate se vor prelua 
dintr-o locație aflată în Bucureşti. 
Caietul de sarcini aferent proce-
durii de selecție de oferte de preț 
poate fi procurat de la sediul U.M 
02574, în zilele lucrătoare din peri-
oada 15.10.2018  -19.10.2018, între 
orele 08.30-15.30. Intenția de 
participare la procedură a colecto-
rilor validați, precum şi datele de 
identitate ale persoanelor împuter-
nicite de către aceştia să le repre-
zinte interesele, vor fi transmise la 
fax nr, 021.310.15.65, până la data 
de 22.10.2018,  ora 15.00. În caz de 
neadjudecare procedura se va 
repeta în data de 30.10.2018. 
Persoană de contact: Banu Angela 
t e l e f o n  0 2 1 . 3 1 9 . 5 8 . 5 8 , 
021.319.81.60, interior 2974.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Welan Holdings Investment SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 
9420  din data de 24.11.2015, 
p r o n u n t a t a  i n  D o s a r  n r. 
15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti - Sectia a VII-a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
a bunului imobil aflat in proprie-
tatea Welan Holdings Investment 

SRL constand proprietate imobi-
liara in zona rezidentiala reprezen-
tata de lot de teren cu numar 
cadastral 201176 in suprafata de 
345 mp, situat in Bucuresti, str. 
Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, 
sector 6, Bucuresti, cu deschidere 
directa stradala, in valoare totala 
de 39.750 euro exclusiv TVA. 
Vanzarea bunului imobil aparti-
nand societatii falite se va organiza 
in data de 29.10.2018 ora 14.00, 
prin licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunul nu se va vinde 
la termenul de licitatie stabilit, se 
vor mai organiza licitatii saptama-
nale, la aceeasi ora, in acelasi loc si 
in aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achizi-
tiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Costul caietului de sarcini 
este de 500 lei exclusiv TVA. Achi-
zitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel.021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 

calitate de lichidator judiciar al 
Welan Holdings Investment SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 
9420  din data de 24.11.2015, 
p r o n u n t a t a  i n  D o s a r  n r. 
15107/3/2013*, af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti – Sectia a 
VII-a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea Welan Holdings 
Investment SRL constand propri-
etate imobiliara in zona reziden-
tiala reprezentata de lot de teren 
cu numar cadastral 201178 in 
suprafata de 635 mp, situat in 
Bucuresti ,  str.  Prelungirea 
Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, 
Bucuresti, in valoare totala de 
45.000 euro exclusiv TVA. 
Vanzarea bunului imobil aparti-
nand societatii falite se va orga-
niza in data de 29.10.2018 ora 
14.30, prin licitatie publica cu stri-
gare. In cazul in care bunul nu se 
va vinde la termenul de licitatie 
stabilit, se vor mai organiza licitatii 
saptamanale, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, 
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunului, pretul acestuia, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul 
de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietul de sarcini se poate 
achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul caietului de 
sarcini este de 500 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la tel 
.021.227.28.81.

l Primăria Municipiului Piatra 
Neamţ anunţă Organizarea licita-
ţiei publice deschise  cu strigare 
pentru închirierea următoarelor 
spații din incinta Băii Comunale 
din Municipiul Piatra Neamț 
pentru activitatea de prestări 
servicii, sedii birouri, etc.: - Spațiul 
nr. 2 (suprafața de 4,72 mp); - 
Spațiul nr. 3 (suprafața de 10,92 
mp); - Spațiul nr. 4 (suprafața de 
8,08 mp); - Spațiul nr. 5 (suprafața 
de 13,13 mp); - Spațiul nr. 6 
(suprafața de 8,02mp); - Spațiul 
nr. 7 (suprafața de 8,22 mp); - 
Spațiul nr. 8 (suprafața de 17,40 
mp); - Spațiul nr. 9 (suprafața de 
14,01 mp); - Spațiul nr. 10 (supra-
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fața de 14,01 mp); - Spațiul nr. 11 
(suprafața de 12,90 mp); - Spațiul 
nr. 12 (suprafața de 29,14 mp); - 2 
suprafețe a câte 1mp. fiecare la 
parter și la etaj în vederea ampla-
sării de automate de cafea; - Fosta 
sală fitness în suprafață de 361,16 
mp. Înscrierea la licitație se poate 
face până cel târziu pe data de 01 
noiembrie ora 16,30, la sediul 
Primăriei municipiului Piatra 
Neamt,  cu sediul in str. Ştefan cel 
Mare nr. 6-8, cam. 20 - Biroul 
Relaţii cu Publicul, Ghișeul Direc-
ției Patrimoniu Dosarul de 
înscriere  la licitație cuprinde obli-
gatoriu, următoarele documente: - 
cerere tip de înscriere; - certificate 
de stare materială (eliberate de 
Direcţia Finanţelor Publice  și 
Direcţia de Taxe și Impozite Locale 
Piatra Neamţ) prin care se face 
dovada că ofertantul nu are datorii 
la bugetul de stat și bugetul local; - 
autorizaţie pentru desfășurarea 
activităţii comerciale sau certifi-
catul de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerţului;- copie 
după chitanţa  de plată a caietului 
de sarcini în suma de 300 lei; - 
procură de împuternicire (dacă e 
cazul) cu nominalizarea persoanei 
ce reprezintă ofertantul; - actul de 
identitate  al  persoanei  împuterni-
cite. Licitatia va avea loc pe data 
de 2 noiembrie 2018 ora 14,00, la 
sala de sedinta a Primăriei munici-
piului Piatra Neamt, cu sediul in 
str. Ştefan cel Mare nr. 6-8. Eventu-
alele contestații se vor depune la 
sediul Primăriei Piatra Neamț din 
str. Ştefan cel Mare nr. 6-8, cam. 20 
- Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghișeul Direcției Patrimoniu în 
termen de 24 ore de la data licita-
ției. Contestațiile vor fi soluționate 
în data de 5 și 6 noiembrie 2018.

l Primăria Municipiului Piatra 
Neamţ anunţă organizarea licita-
tiei publice deschise in vederea 
închirierii: Clădirii stație sosire 
telescaun–restaurant amplasată pe 
Dealul Cozla, punctul Trei Coline 
compus din: - Parter: camera în 
suprafață  de 10,50 mp. Reprezen-
tând acces, rezultând suprafața  
utilă pentru parter de 10,50 mp.; - 
Subsol I: una sala de mese în 
suprafață de 67,28 mp., un bar în 
suprafață de 5,70 mp.,  una 
cameră  în suprafață  de 10,32 mp., 
un grup sanitar în suprafață de 
4,38 mp., un wc în suprafață de 
1,77 mp., un wc în suprafață de 
1,75 mp.,un hol în suprafață de 
5,81mp., un hol în suprafață de 
4,68 mp., un grup sanitar în supra-
față de 5,69 mp., un wc în supra-
față de 1,78 mp., un wc în 
suprafață de 1,79 mp. rezultând 

suprafața utilă pentru Subsol 1 de 
110,95 mp, - Subsol II: una sală de 
mese în suprafață de 99,74 mp., un 
hol în suprafață de 2,90 mp., un 
hol în suprafață de 4,52 mp., un 
dus în suprafață de 1,80 mp.un hol 
în suprafață de 3,44 mp., un duș în 
suprafață de 1,79 mp., una bucă-
tărie în suprafață de 33,77 mp., un 
hol în suprafață de 7,27 mp., un 
hol în suprafață de 6,29 mp., un 
hol în suprafață de 11,46 mp. 
rezultând suprafața utilă pentru 
Subsol 2 de 172,98 mp.- casa scării 
cu suprafața de 14,08 mp., casa 
scării de 2,04 mp. cu suprafața 
totală de 189,10 mp.; - Subsol III: 
una sală de mese în suprafață de 
88,79 mp., un grup sanitar în 
suprafață de 3,16 mp., un wc în 
suprafață de1,85 mp., un bar în 
suprafață de 7,50 mp., rezultând o 
suprafață utilă pentru Subsol 3 de 
101,30 mp. plus 4,54 mp. suprafața 
scărilor, suprafața totală 105,84 
mp. cu suprafața  utilă totală  este 
de 395,73 mp.iar suprafața totală 
este de 416,39 mp., împreună cu 
suprafața de teren aferent de 
450,03 mp. conform HCL nr. 
63/26.02.2016. Pretul minim de 
pornire la licitatie este de 17,68 lei/
mp./lună conform HCL nr. 
355/21.12.2017.Închirierea se poate 
face integral sau parțial pe fiecare 
subsol în parte. Închirierea se 
încheie pe o perioadă de 3 ani cu 
posibilitatea prelungirii, la solici-
tarea chiriașului, cu cel puțin 6 
luni înaintea expirării termenului 
contractului de închiriere și numai 
cu aprobarea prealabilă a Consi-
liului Local. Licitatia  va avea loc  
pe data de 02.11.2018, ora 14,00 , 
la sala de sedinta a Primăriei 
municipiului Piatra Neamt,  cu 
sediul in str. Ştefan cel Mare nr. 
6-8. Înscrierile si depunerea ofer-
telor  se fac până la data de  
01.11.2018 ora 16,30  inclusiv, la 
Primăria municipiului Piatra 
Neamţ , str. Ştefan cel Mare , nr. 
6-8 , Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghișeul Direcția Patrimoniu, - 
zilnic între orele 8,00 - 16,30, unde 
se poate achiziţiona  și documen-
taţia licitaţiei. Relaţii suplimentare 

la telefon 0233/218991, interior 
122, zilnic între orele 8,00 - 16,30.

l Primăria Municipiului oltenița 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii, nr.40, Județul 
Călărași, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087 anuntă, organizarea 
licitației publice cu strigare pentru 
închirierea unui spațiu aparținând 
domeniului privat al municipiului 
Oltenița, în suprafață utilă de 
63,19mp., situat în comuna 
Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, 
nr.1 A, bl. I, sc. A, ap.2, Parter, jud. 
Călărași, cu destinația spațiu 
prestări servicii, licitație publică 
organizată în conformitate cu 
prevederile Regulamentului 
privind organizarea și desfășu-
rarea licitaţiilor publice pentru 
concesionarea /închirierea /
vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat /închirierea 
bunurilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Oltenița, cu 
modificările ulterioare, cât și cu 
prevederile Legii nr. 215/2001 
privind administrația publică 
locală, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Data, ora și locul de 
deschidere a ofertelor: 16.11.2018, 
ora 11:00, la sediul Primăriei 
municipiului Oltenișa, b-dul Repu-
blicii nr. 40. Prețul minim de înce-
pere al licitației este echivalentul în 
lei la data efectuării plății a 2,49 
euro/mp/lună (curs B.N.R.) cu salt 
de supralicitare de 10% inclus. 
Pasul de creștere al licitației este de 
10%. Ofertanții pot depune docu-
mentațiile necesare participării la 
licitație până la data și ora limită 
de: 14.11.2018, ora 12:00, la regis-
tratura Primăriei municipiului 
Oltenița, într-un singur exemplar 
original. Documentele licitației se 
vor pune la dispoziție începând cu 
data de 09.10.2018 la sediul Primă-
riei municipiului Oltenița, b-dul 
Republicii, nr.40, etaj 2, camera 22. 
Prețul de achiziție al caietului de 
sarcini este de 20 lei și se va achita 
la casieria Primăriei municipiului 
Oltenița. Ofertanții sunt obligați să 
depună până la termenul limită de 
primire a documentațiilor necesare 

participării la licitație, dovada 
achitării garanției de participare, a 
contravalorii caietului de sarcini și 
a taxei de participare la licitație. 
Durata închirierii: 10 ani, cu posi-
bilități de prelungire, conform 
caietului de sarcini. Anunțul 
privind licitația publică cu strigare 
pentru închirierea spațiului de mai 
sus, va fi afișat la panoul de afișaj 
al primăriei începând cu data de 
09.10.2018. Solicitări de clarificări 
cu privire la documentaţia de atri-
buire pot fi depuse la sediul Primă-
riei municipiului Olteniţa, Birou 
Registratură, sau pot fi transmise 
prin fax la nr. 0242.515.087, e-mail 
achizitii.primariaoltenita@gmail.
com  cu cel puţin 4 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru depu-
nerea ofertelor. Durata în care 
ofertanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. Data 
transmiterii spre publicare a anun-
țului: 12.10.2018. PRIMAR -Ţone 
Petre; Intocmit – Zavalaș Liviu.
                                                                   
l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii, nr.40, Județul 
Călărași, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087, anuntă, organizarea 
licitației publice cu strigare pentru 
închirierea unui spațiu aparținând 
domeniului privat al municipiului 
Oltenița, în suprafață utilă de 
51,52mp., situat în comuna 
Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, 
nr.1 A, bl. I, sc.A, ap.4, Parter, jud. 
Călărași, cu destinația spațiu 
prestări servicii, licitație publică 
organizată în conformitate cu 
prevederile Regulamentului 
privind organizarea și desfășu-
rarea licitaţiilor publice pentru 
concesionarea /închirierea /
vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat /închirierea 
bunurilor aparţinând domeniului 

public al municipiului Oltenița, cu 
modificările ulterioare, cât și cu 
prevederile Legii nr. 215/2001 
privind administrația publică 
locală, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Data, ora și locul de 
deschidere a ofertelor: 16.11.2018, 
ora 11:30, la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul Repu-
blicii nr.40. Prețul minim de înce-
pere al licitației este echivalentul în 
lei la data efectuării plății a 2,49 
euro/mp/lună (curs B.N.R.) cu salt 
de supralicitare de 10% inclus. 
Pasul de creștere al licitației este de 
10%. Ofertanții pot depune docu-
mentațiile necesare participării la 
licitație până la data și ora limită 
de: 14.11.2018, ora 12:00, la regis-
tratura Primăriei municipiului 
Oltenița, într-un singur exemplar 
original. Documentele licitației se 
vor pune la dispoziție începând cu 
data de 09.10.2018 la sediul Primă-
riei municipiului Oltenița, b-dul 
Republicii, nr.40, etaj 2, camera 22. 
Prețul de achiziție al caietului de 
sarcini este de 20 lei și se va achita 
la casieria Primăriei municipiului 
Oltenița. Ofertanții sunt obligați să 
depună până la termenul limită de 
primire a documentațiilor necesare 
participării la licitație, dovada 
achitării garanției de participare, a 
contravalorii caietului de sarcini și 
a taxei de participare la licitație. 
Durata închirierii: 10 ani, cu posi-
bilități de prelungire, conform 
caietului de sarcini. Anunțul 
privind licitația publică cu strigare 
pentru închirierea spațiului de mai 
sus, va fi afișat la panoul de afișaj 
al primăriei începând cu data de 
09.10.2018. Solicitări de clarificări 
cu privire la documentaţia de atri-
buire pot fi depuse la sediul Primă-
riei municipiului Olteniţa, Birou 
Registratură, sau pot fi transmise 
prin fax la nr. 0242.515.087, e-mail 
achizitii.primariaoltenita@gmail.
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com cu cel puţin 4 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru depu-
nerea ofertelor. Durata în care 
ofertanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. Data 
transmiterii spre publicare a anun-
țului: 12.10.2018. PRIMAR -Ţone 
Petre; Intocmit - Zavalaş Liviu.

l Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, 
str. A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, 
nr. ONRC J18/311/2012, C.U.I. 
30267310,  organizează în data de 
26/10/2018, ora 1100, licitatie 
publica deschisa cu calificare, cu 
strigare, competitivă, pentru 
fiecare reper, pentru vanzarea de 
„bunuri”. Bunurile (total 5 repere 
- materiale  din demolari), cantita-
tile si preturile de pornire sunt 
prezentate in Anexa la Regula-
ment. Documentaţia de valorifi-
care se poate procura in baza unei 
solicitari transmise la adresa 
e-mail iustin.stiuca@ceoltenia.ro, 

persoana de contact: Iustin Marian 
Stiuca, tel: 0372.819765. Data 
limită de depunere a ofertelor  este 
26.10.2018, ora 09:00.

PIERDERI  
l Pierdut act de concesiune 
numărul 3127 din 19 ianuarie 
1999, emis de Parohia Cărămidării 
de Jos, cimitirul parohial Șoseaua 
Berceni nr. 4, Bucureşti, pe numele 
Cercelescu D. Ion, pentru locul de 
veci din zona aleea F 1, rând 
stânga, 12 B.

l Pierdut Certificat Constatator 
eliberat de ORC Arad, pentru SC 
Panda SRL.Il declar nul.

l Pierdut certificat constatator 
emis pentru punctul de lucru din 
Bucureşti, sectorul 4, Bulevardul 
Unirii, nr. 19, bloc 4B, scara 2, etaj 
8, ap. 50, al societăţii BSB INT. 
TRADE SRL, cu sediul social în 
mun. Focşani, strada  Aurora nr. 

17, bloc 17, etaj P, ap. 3, judeţ 
Vrancea, având J39/1/2015, CUI 
33936517. Îl declar nul.

l Pierdut certificat constatator 
emis în baza legii 359/2004 aferent 
punctului de lucru din sat Glina, 
comuna Glina, Șos. Libertăţii nr. 
230A, jud. Ilfov, eliberat pe numele 
Adora Business Internaţional SRL, 
cu sediul în municipiul Bucureşti, 
str. Armenis, nr.8, bl. J5, sc. E, ap. 
63, sector 3, înregistrată la Regis-
trul Comerţului de pe lângă Tribu-
n a l u l  B u c u r e ş t i  s u b  n r. 
J40/6020/2003, CUI 499795. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat constatator 
sediu şi certificat înregistrare 
fiscală pentru SC Tradiţional 
Resources Management SRL 
J40/10664/2013 CUI 32176871. Îl 
declar nul.

l SC Gala Com Expert SRL cu 
sediul social în Bucureşti, sect. 5, 

str. Năsăud nr. 17, bloc 31, sc.1, etj. 
7, apt. 31, identificată prin 
J40/4919/2009, CUI 25444114, 
anunţă pierdut certificatul consta-
tator de la sediul secundar (punct 
de lucru) din Bucureşti, str. Orhi-
deelor nr. 31 -33, sect. 1, Centrul 
Comercial IDM Kennedy Group 
CO, eliberat de către ORC Bucu-
reşti. Îl declar nul.

l Pierdut carnet student pe 
numele Georgescu Clara –Andreea 
emis de Universitatea Bucureşti 
Facultatea de Drept.

l Pierdut carnet de student pe 
numele Costia Andrei Silviu emis 
de Facultatea de Medicină Veteri-
nară Bucureşti. 

l Pierdut certificat de înregistrare 
în scopuri de TVA al SC Salamont 
Expediţii SRL J12/1232/2009 CUI 
RO 25650882. Îl declar nul.    

l S.C. Auto Codreanu S.R.L., cu 

sediul în str. Crişului nr. 8, Braşov, 
declar pierdute şi nule document 
de control pentru transportul 
rutier contra cost de persoane prin 
servicii ocazionale -naţional -, 
document control nr, 0080582 fila 
01 - fila 25 şi document control nr. 
0078677 fila 01 - fila 25.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto – transport marfă, eliberat 
de ARR Vâlcea, pe numele 
Ungureanu Cătălin Nicolae, din 
Rm. Vâlcea, județul Vâlcea. Se 
declară nul.

CONDOLEANȚE
Colectivul ARSACIS regretă 
profund dispariţia prematură şi 
fulgerătoare a domnului Director 
executiv ing. Paul Benesch. 
Suntem alături de familia îndo-
liată şi îl vom păstra veşnic în 
sufletul nostru. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!     




