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OFERTE SERVICIU
l  A n g a j a m  m u n c i t o r i  i n 
constructii pentru strainatate. 
0762219909.

l Respect Security angajeaza 
agenti de securitate si dispeceri 
pentru obiectine in Bucuresti. 
0213127416.

l Easypay Production SRL anga-
jează tâmplar manual ajustor 
montator (COD COR 752210). 
Cerințe de ocupare a postului: 
studii: Certificat de calificare 
profesională nivel 3/ limbă străină: 
engleză. Programări interviu și test 
engleză la telefon: 0753.999.918.

l Firmă germană angajează șoferi 
profesioniști categoria CE+ADR 
pentru transporturi  marfă 
(prelată) pe teritoriul Germaniei. 
1.950Euro salariu+ 24Euro diurna. 
Contract german, concediu, dispe-
cerat în limba română. Așteptăm 
CV-ul dvs. la e-mail: Bewerbung@
ullrich-gruppe.de. 
Tel.0049.176.186.777.57.

l Primăria Comunei Giurgiţa, cu 
sediul în comuna Giurgiţa, str. 
Calea Dunării, nr. 123, judeţul 
Dolj, tel./fax: 0251.357.122, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice locale de execuţie 
vacante de referent, clasa III, grad 
profesional debutant- atribuţii 
stare civilă, în cadrul Comparti-
mentului „Serviciul Public Comu-
nitar Local  de Evidenţă a 
Persoanelor”. Relaţii privind 
condiţiile de participare, actele 
necesare depunerii dosarelor de 
concurs, precum și bibliografia 
concursului de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice locale de 
execuţie vacante menţionate mai 
sus se pot obţine la nr.de tel. 
0251.357.122 sau la sediul institu-
ţiei. Persoană de contact: secretar 
Comuna Giurgiţa, Spanu Cori-
na-Diana.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
și Inspecţie Socială Satu Mare 
organizează concurs de recrutare, 
în baza HG nr.611/2008, pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă de inspector, clasa 
I, grad profesional superior (studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
și vechime în specialitatea studiilor 
7 ani), din cadrul compartimen-
tului Economic, financiar și conta-
b i l i t a t e ,  r e s u r s e  u m a n e , 
administrativ și achiziţii publice, în 
data de 13.08.2018, ora 10.00, 

proba scrisă, și în termen de 5 zile 
de la afișarea rezultatelor la proba 
scrisă- interviul. Depunerea dosa-
relor de concurs se face în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
anunţului. Condiţiile de partici-
pare la concurs, bibliografia și 
actele solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere sunt afișate la 
sediul agenţiei din Satu Mare, str.
Tudor Vladimirescu, nr.8, judeţul 
Satu Mare, și pe site-ul instituţiei. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon: 0261.706.922, interior: 
121.

l Primăria Comunei Marpod, cu 
sediul în localitatea Marpod, 
nr.327, judeţul Sibiu, organizează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de: consilier, 
clasa I, grad profesional asistent, 
funcţie publică de execuţie, 1 post. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Marpod astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.08.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 16.08.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
știinţe juridice, licență în drept; 
-vechime în specialitate: minim 1 
an; -calități și aptitudini necesare: 
responsabilitate, seriozitate, rezis-
teţă la condiții de stres, abilități 
relaționale și de comunicare, spirit 
practic. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul sediul Primăriei Comunei 
Marpod, localitatea Marpod, 
nr.327, comuna Marpod, județul 
Sibiu. Relaţii suplimentare și coor-
donatele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: la 
sediul Primăriei Comunei Marpod, 
localitatea Marpod, nr.327, 
comuna Marpod, județul Sibiu, la 
telefon fix/fax: 0269.584.111, 
persoană de contact: Gâmfăleanu 
Marcela, funcție publică de condu-
cere de secretar comuna Marpod, 
telefon/fax: 0269.584.111, e-mail: 
marcela.gamfaleanu@yahoo.com.

l Primăria Orașului Panciu, cu 
sediul în Panciu, strada Titu Maio-
rescu, nr.15, județul Vrancea, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
v a c a n t  a p r o b a t  p r i n  H G 
nr.286/2011, modificată și comple-
tată de HG nr.1027/2014. Denu-
mirea postului: administrator, 
treaptă profesională I. Condiţii 

specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: medii economice, 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -cunoștinţe de operare pe 
calculator; -vechimea în muncă 
necesară ocupării  postului: 
minimum 5 ani. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: 
-Proba scrisă: 6 august 2018, ora 
10.00, la sediul instituţiei; -Proba 
interviu: 7 august 2018, ora 13.00, 
la sediul instituţiei. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile lucrătoare de la 
afișare, la sediul instituţiei. Date 
contact: Drimba Mihaela, telefon: 
0237.275.811.

l Şcoala Gimnazială, cu sediul în 
localitatea Comuna Vârtoape, 
strada șos.Alexandriei, numărul 
55, judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: secretar I 
S, 1 post- 0,25 normă, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.08.2018, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 
09.08.2018, ora 14.30. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Studii superioare cu 
examen licenţă; -Vechime: 9 ani; 
-Cunoștinţe privind legislaţia din 
învăţământul preuniversitar; 
-Cunoștinţe specifice postului 
(comunicare și relaţii publice, 
elaborare, redactare și arhivare 
documente etc); -Cunoștinţe de 
utilizare a tehnologiei informaţiei 
(operare PC); -Disponibilitate la 
timp de lucru prelungit. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Şcolii 
Gimnaziale Comuna Vârtoape. 
Relaţii suplimentare la sediul Şcolii 
Gimnaziale Comuna Vârtoape, 
persoană de contact: Cornoiu 
Dorin Constantin,  telefon: 
0760.302.745, e-mail: dorincon-
stantin19@yahoo.com.

l Şcoala Gimnazială, cu sediul în 
localitatea comuna Vârtoape, 
strada șos.Alexandriei, numărul 
55, judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: biblio-
tecar, 1 post- 0,25 normă, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.08.2018, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 
10.08.2018, ora 14.30. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Studii medii cu 

diplomă de bacalaureat; -Vechime: 
nu necesită; -Pregătire în domeniul 
biblioteconomiei; -Cunoștinţe de 
utilizare a tehnologiei informaţiei 
(operare PC); -Disponibilitate la 
timp de lucru prelungit. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Şcolii 
Gimnaziale Comuna Vârtoape. 
Relaţii suplimentare la sediul Şcolii 
Gimnaziale Comuna Vârtoape, 
persoană de contact: Cornoiu 
Dorin Constantin,  telefon: 
0760.302.745, e-mail: dorincon-
stantin19@yahoo.com.

l Primăria Comunei Dorobanțu, 
județul Tulcea, str.Primăverii, 
nr.45, CUI: 4793901, tel./fax: 
0240.576.306/426, e-mail: consi-
liul_dorobantu@yahoo.com, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcțiilor publice vacante din 
Aparatul de specialitate al prima-
rului Comunei Dorobanţu, judeţul 
Tulcea, după cum urmează: 
-Consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, Compartiment „Autori-
tate Tutelară și Asistență Socială”. 
Condițiile specifice de participarea 
la concurs: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, speciali-
zarea: Asistență Socială sau Admi-
nistrație Publică; -vechime în 
specialitatea studiilor: 1 an. -Refe-
rent, clasa III, grad profesional 
p r i n c i p a l ,  C o m p a r t i m e n t 
„Construcții, Urbanism și Agricul-
tură”. Condițiile specifice de parti-
ciparea la concurs: -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat, 
specializarea: Construcții, urba-
nism și amenajarea teritoriului; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
5 ani. Data-limită pentru depu-
nerea dosarului de înscriere: cu 20 
de zile calendaristice de la data 

publicării în Monitorul Oficial. 
Data și ora organizării probei 
scrise: 13.08.2018, ora 10.00. Data 
și ora organzării interviului: 
17.08.2018, ora 9.00. Locul desfă-
șurării concursului: sediul Primă-
riei Comunei Dorobanțu, județul 
Tulcea, str.Primăverii, nr.45. Coor-
donate de contact: Primăria 
Comunei Dorobanţu, judeţul 
Tulcea, str.Primăverii, nr.45, tel./
fax: 0240.576.306/426, e-mail: 
consiliul_dorobantu@yahoo.com. 
Informații suplimentare despre 
bibliografia, atribuțiile, condițiile 
generale și dosarul de înscriere le 
puteți obține: la sediul primăriei 
sau de pe site: www.primariadoro-
bantu.paginadestart.com. Persoană 
de contact: Ilie Gabriela Nina- 
consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, compartiment „Achiziţii 
publice, resurse umane și relaţii cu 
publicul”.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.661 din 6.
VII.2018, la anunţul cu numărul 
de înregistrare 163.655 al Comunei 
Suharău, judeţul Botoșani, adresă: 
satul Suharău, comuna Suharău, 
județul Botoșani, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
v a c a n t e ,  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999, de consilier, clasa I, 
grad profesional superior, se face 
următoarea rectificare: -în loc de: 
„Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii supe-
rioare economice, studii universi-
tare de licenţă economice absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime (obligatoriu): 
minim 9 ani” -se va citi: „Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare 
economice, studii universitare de 
licenţă economice absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 

 CIECH Soda România S.A., cu sediul în Rm. Vâlcea, Str. 
Uzinei Nr. 2, organizează selecție pentru prestarea activității 
de audit intern.
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  Relații la tel 0746179631: d-na Maria Vilculescu
 Email Maria.Vilculescu@ciechgroup.com



II ANUNȚURI

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

Vineri, 13 iulie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime (obligatoriu): în speciali-
tatea studiilor de minim 7 ani”. 
(Prezenta rectificare nu se dato-
rează Redacţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a 
III-a.) Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanța, cu sediul în 
Mun. Constanța, str. Mihai Viteazu 
nr.2B, jud. Constanța organizează, 
în temeiul H.G. nr. 286/2011, modi-
ficată şi completată, în perioada 
06.08.2018– 10.08.2018 concurs 
pentru ocuparea unui post vacant, 
corespunzător funcțiilor contrac-
tuale de execuție după cum 
urmează: Serviciul Juridic, Resurse 
Umane, Secretariat şi Petiții- 1 post 
consilier debutant- încadrare pe 
perioadă nedeterminată. Cerinţele 
Postului: -studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
specializarea administrație publică; 
-abilități de comunicare. Candi-
dații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 
27.07.2018 inclusiv, ora 14 la sediul 
OCPI Constanța, secretariat. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
Proba scrisă: -06.08.2018, ora 10.00; 
Interviul: -10.08.2018, ora 10.00. 
Relații suplimentare: la sediul 
OCPI Constanța, Mun Constanța, 
str. Mihai Viteazu nr.2B, telefon 
0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro şi 
pe site-ul www.ocpict.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanța, organizează 
concurs, în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, în 
perioada 06.08.2018- 10.08.2018 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante repartizate pe perioadă 
determinată, pentru implemen-
tarea Programului Național de 
Cadastru şi Carte Funciară, cores-
punzător funcției contractuale de 
execuție din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Constanța, cu încadrare pe peri-
oadă determinată de 36 de luni, 
după cum urmează: Serviciului 
Cadastru, Biroul Înregistrare Siste-
matică: -1 post consilier gradul IA. 
Cerinţele postului: studii de specia-
litate: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă,  specializarea în domeniul 
economic; vechime  în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minim 6 ani şi 6 luni; bune abilități 
de comunicare şi de lucru în 
echipă; cunoştințe operare calcu-
lator. -1 post consilier debutant. 
Cerinţele postului: studii de specia-
litate: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă, specializarea în domeniul 
economic; bune abilități de comu-
nicare şi de lucru în echipă; cunoş-
tințe operare calculator. -1 post 
referent treapta IA. Cerinţele 
postului: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; vechime  
în muncă: minim  6 ani şi 6 luni; 
bune abilități de comunicare şi de 

lucru în echipă; cunoştințe operare 
calculator. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 27.07.2018 inclusiv, 
ora  14 ,00  la  sed iu l  OCPI 
Constanța, secretariat. Concursul 
se va desfăşura astfel: Proba scrisă: 
-06.08.2018, ora 10.00; Interviul: 
-10.08.2018, ora 10.00. Relații 
suplimentare: la sediul OCPI  
Constanța, Mun Constanța, str. 
Mihai Viteazu nr. 2B,  telefon 
0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro şi 
pe site-ul www.ocpict.ro.

l Centrul de Investigații şi Analiză 
pentru Siguranța Aviației Civile  
cod fiscal 27690298 cu sediul 
operațional în Bucureşti Șos Bucu-
reşti -Ploieşti nr.40 sector 1,  în baza 
Memorandumului aprobat în 
şedința Guvernului din data de 
16.05.2018, organizează  concurs 
pentru ocuparea  a 3  posturi 
vacante de inspector aeronautic  în 
cadrul  Serviciului Investigații, în 
data de 14 august ora 10.00  proba 
scrisă, respectiv în data 21 august, 
începând cu ora 10.00 interviu. 
Dosarele de concurs  se depun la  
sediul operațional  până la data 
27.07.2018 ora 12.00. Relaţii supli-
mentare se obţin  la telefon 
021.222.05.35 int.127 -persoana de 
contact  Tudose Daniela.  Candi-
daţii trebuie să îndeplinescă condi-
ţiile specifice pentru posturile 
scoase la concurs astfel: -Inspector 
Aeronautic- pilot- 1 post: să deţină 
diplomă de absolvire specialitatea 
personal navigant -pilot;  să deţină 

diplomă de absolvire studii superi-
oare;  să deţină sau să fi deţinut 
calitatea de comandant de echipaj 
şi/sau pilot instructor;  să deţină o 
experienţă de zbor de minimum 10 
ani şi să dețină experiență de 
minim 5 ani în domeniul operațiu-
nilor aeriene civile;  să dețină sau să 
fi deținut calificarea de pilot- 
elicopter; să dețină sau să fi deținut 
calificarea de instructor simulator 
de zbor;  cunoaşterea limbii 
engleze- nivel avansat; cunoştințe 
operare PC nivel avansat, cel puțin 
pachetul  Microsoft  Office. 
-Inspector Aeronautic- inginer 
motoare -1 post: să deţină diplomă 
de absolvire a Facultăţii de Ingi-
nerie Aerospaţială sau echivalent;  
să deţină o experienţă în exploatare 
în domeniul aviaţiei de minimum 
10 ani; cunoaşterea limbii engleze 
-nivel avansat; cunoştințe operare 
PC nivel avansat, cel puțin 
pachetul  Microsoft  Office. 
-Inspector Aeronautic- inginer 
decodificare şi analiză date înregis-
tratoare de zbor -1 post: să deţină 
diplomă de absolvire a Facultăţii 
de Inginerie Aerospaţială sau echi-
valent specialitatea Instalaţii şi 

echipamente de bord sau să deţină 
diplomă de absolvire a Facultăţii 
de Electronică, Telecomunicaţii şi 
Tehnologia  Informaţie i  cu 
minimum 8 ani experienţă în 
domeniul aviaţiei; să deţină o expe-
rienţă în exploatare în domeniul 
aviaţiei de minimum 3 ani; cunoaş-
terea limbii engleze -nivel avansat; 
cunoştințe operare PC nivel 
avansat, cel puțin pachetul Micro-
soft Office.

l Liceul Teoretic Amărăştii de Jos 
anunță scoaterea la concurs în 
cadrul proiectului „Măsuri inte-
grate în zona defavorizată 
Amărăştii de Jos” a 7 (şapte) 
posturi de experţi în cadrul activi-
tăților: Activitate: A.1.Sprijin 
pentru creşterea accesului şi parti-
cipării la educaţia timpurie; 
A.1.1.Sprijin pentru creşterea acce-
sului şi participării la educaţia 
timpurie învăţământ ante-pre-
şcolar; A.1.2.Sprijin pentru creş-
terea accesului şi participării la 
educaţia timpurie învăţământ 
preşcolar; A.1.3.Sprijin pentru 
reducerea părăsirii timpurii a şcolii 
prin programe de tip zone priori-
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tate de educaţie. I.Informații 
proiect. Obiectiv general: Scăderea 
riscului de sărăcie şi excluziune 
socială pentru 620 de persoane 
care locuiesc în zone marginalizate 
din  satul  Ocolna,  comuna 
Amărăştii de Jos, judeţul Dolj, prin 
realizarea şi implementarea unor 
măsuri destinate dezvoltării locale 
integrate, centrate pe o abordare 
multisectorială, corelând şi asigu-
rând complementaritea între inves-
tițiile în infrastructură şi cele 
destinate dezvoltării capitalului 
uman. Obiectivele specifice: 1.
Dezvoltarea economică durabilă a 
comunei Amărăştii de Jos- sat 
Ocolna prin valorificarea resurselor 
locale, promovarea culturii antre-
prenoriale şi creşterea participării 
pe piața muncii a 400 de persoane 
din grupuri vulnerabile prin 
programe integrate de informare, 
consiliere, formare profesională 
corelate cu cerinţele pieţei muncii 
şi ocupare. 2.Creşterea calităţii 
vieţii pentru 620 de persoane aflate 
în risc de sărăcie şi excluziune 
socială, din care 100 de copii şi 186 
romi, prin participarea la acţiuni 
integrate educaţionale, de ocupare 
şi antreprenoriat, sociale şi medi-

cale de calitate, de locuire şi regle-
mentare acte, prin promovarea 
principiilor de incluziune socială şi 
nediscriminare. II.Obiectul anun-
țului de selecție. 30 de copii de 
vârstă ante-preşcolară, participanţi 
la activităţi de învăţare educative şi 
inovative, vor avea şanse sporite de 
a avea un mediu familial pregătit 
pentru a le asigura condiţii de viaţă 
şi de educaţie mai bune. 30 de copii 
de vârstă preşcolară, participanţi la 
activităţi de învăţare educative şi 
inovative, vor avea şanse sporite de 
a avea un mediu familial pregătit 
pentru a le asigura condiţii de viaţă 
şi de educaţie mai bune. 40 de copii 
de vârstă şcolară, participanţi la 
activităţi de învăţare educative şi 
inovative, vor avea şanse sporite de 
a nu abandona şcoala, de a avea un 
mediu familial pregătit pentru a le 
asigura condiţii de viaţă şi de 
educaţie mai bune. În vederea atin-
gerii rezultatului din Cererea de 
f inanțare ,  L iceul  Teoret ic 
Amărăştii de Jos va selecta şi 
contracta experți potrivit docu-
mentaţiei afişate pe următorul site: 
www.comunaamarastiidejos.ro, 
secţiunea Informaţii de interes 
public.

VÂNZĂRI 2 CAMERE  
l Vând apartament 2 camere, 
liber, Bucureşti, sector 4, lângă 
Palatul Parlamentului, prețul 
pieței. 0744/296883.

CITAȚII  
l Se citează numiții Sângeorzan 
Florian, Sângeorzan Emil, Sângeorzan 
Dochia, Sângeorzan Lazăr, 
Sângeorzan Anton, Sângeorzan Savir, 
Sângerorzan Maxim la Judecătoria 
Năsăud, în dosarul civil 191/265/2017, 
pentru 09.10.2018.

l Cracană Gheorghe, cu domiciliul 
în sat Bogdăneşti, comuna Santa 
Mare, judeţul Botoşani, este citat 
pentru data de 18.07.2018, ora 12.00, 
la sediul biroului notarului public 
Agachi Cornelia din Botoşani, 
România, strada Calea Naţională nr. 
103A, judeţul Botoşani, în calitate de 
succesibil în dosarul privind succesi-
unea defunctei Cracană Maria, 
c e t ă ţ e a n  r o m â n ,  C N P 
2241113070017, decedată la data de 
24.10.2016, cu ultimul domiciliu în 
localitatea Mihai Eminescu, judeţul 
Botoşani. Potrivit legii, succesibilul 
care nu se prezintă la notariat la 
termen sau nu trimite prin orice 
mijloace de comunicare declaraţii de 
acceptare în termenul legal de la 
deschiderea acesteia, este prezumat 
că a renunţat la moştenire.

DIVERSE  
l Pierdut paşaport pe numele 
Hasanov Ramin, cine îl gaseşte vă 
rog să sune la nr. 0730.458.081.

l SC Transpas Constructii SRL., 
titular  ai proiectului PUZ - 
“Construire hala metalica, locuinta 
de serviciu, pista tahograf, plat-
forme betonate, gard imprejmuire 
’’amplasat  în Sanleani (com. 
Livada), nr. 635 jud. Arad indenti-
ficat prin CF 304073 Arad,  aduce 
la cunoştiinţa publicului ca decizia 
etapei de încadrare, conform HG 
nr. 1076/2004: este cea de adoptare 
a planului fără aviz de mediu. 
Propunerile de reconsiderare ale 
deciziei se vor transmite în scris la 
sediul APM Arad, Splaiul Mureş,  
FN, în termen de 10 zile calen-
daristice de la publicarea prezen-
tului anunţ.”

l Primăria Comunei Ţepu, titular 
al „Actualizare PUG Comuna 
Ţepu, judeţul Galaţi”, anunţă 
publicul interesat asupra definiti-
vării Raportului de mediu şi orga-
nizarea dezbaterii publice a 
acestuia în ziua de 30.08.2018, la 
ora 13.00, la sediul Primăriei Ţepu. 
Planul Urbanistic General şi 
Raportul de Mediu pot fi consul-
tate la sediul APM Galaţi, strada 
Regiment 11 Siret, nr.2, de luni 
până joi, între orele 8.30-16.00, şi 
vineri, între orele 8.30-13.30. Obse-
vaţiile şi sugestiile vor fi transmise 
în scris la sediul APM Galaţi, până 
la data de 30.08.2018.

l SC Ultralux Grup SRL cu sediu 
în str. Aleea Socului, nr.2, sector 2, 
Bucureşti, înregistrată la O.N.R.C.-
O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 15530439 
informează pe cei interesaţi că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea 
autorizaţiei de mediu pentru activi-

tatea Spălătorie Auto desfăşurată 
în Calea Dudeşti, nr.163, sector 3, 
Bucureşti. Informaţiile se pot soli-
cita  la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti  din  
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 
(Barajul Lacul Morii- în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 
9,00-12,00, de luni până vineri. 
Propunerile sau contestaţiile se pot 
depune la şi la sediul  A.P.M. Bucu-
reşti în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

Adresăm şi pe această cale 
mulţumirile noastre d-lui prof. 
dr. docent ŞTEFAN CRISTEA, 
chirurg ortoped la Spitalul „Sf. 
Pantelimon” din Bucureşti, 
precum şi întregii echipe chirur-
gicale pludisciplinare formată 
din prof.dr. Vlad Constantin – 
chirurg, dr. Zamfir Costin – 
chirurg vascular, prof.dr. Mihai 
Popescu - ortoped, prof.dr. 
Petrişor Geavlete – urolog şi dr. 
Radu Vidrasan – anestezist, 
care printr-un efort conjugat şi 
dând dovadă de devotament şi 
profesionalim de excepţie, au 
reuşit, printr-o operaţie care a 
durat 10 ore, să salveze viaţa 
tinerei NICULINA BĂLĂ-
ŞOIU. Mulţumirile vin atât din 
partea pacientei şi familiei sale, 
cât şi a primarului comunei 
Rociu, Aurel Bălăşoiu şi comu-
nităţii locale.

ACHIZIȚII PUBLICE
U.M. 02132 Constanța organizează 
licitație publică cu strigare în 
vederea închirierii unei suprafețe 
de 1.5mp pentru amplasarea unui 
automat de cafea. Licitația va avea 
loc în ziua de 20.07.2018, ora 10.30. 
Relații privind participarea se pot 
obține la tel:0241.697.678 sau mail: 
2132.achizitii@navy.ro, interval 
orar 8.00-15.00.
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ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
S.C. Antrepriza de Construcţii 
Montaj Nr. 1 (ACM 1) S.A., 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor în ziua de 
31.07.2018, ora 10.00 la sediul 
societăţii din Bdul Ion Mihalache 
Nr. 323A, sector 1, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Alegerea consiliului 
de administraţie; 2. Diverse. In 
cazul în care nu se întruneşte 
cvorumul, a doua A.G.O.A. va 
avea loc în ziua de 03.08.2018 în 
acelaşi loc şi aceeaşi oră.             

l Convocare. Consiliul de Admi-
nistrație al S.C. Uzinsider General 
Contractor  S .A.  convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor la data de 27.08.2018, 
ora 11:00 la sediul societății, cu 
următoarea Ordine de zi 1. Apro-
barea bilanțului contabil la data de 
30.06.2018 (înaintea divizării 
parţiale). 2. Aprobarea bilanţului 
contabil la data de 01.07.2018 
(după divizarea parţială). 3. Împu-
ternicirea domnului Dragoş-Con-
stantin Zaharia, identificat cu C.I. 
seria RX nr. 886297, eliberat de 
SPCEP S6, biroul nr. 4, la data de 
08.04.2016, CNP1760727040019, 
să ne reprezinte în toate etapele 
procedurale necesare înregistrării 
la Oficiul Registrului Comerțului al 
Municipiului Bucureşti a oricăror 
hotărâri ale A.G.A. Pentru ducerea 
la îndeplinire a prezentului 
mandat, mandatarul nostru va 
îndeplini toate formalitățile nece-
sare de a ne reprezenta şi va semna 
în numele nostru cererile de înre-
gistrare şi orice documente vor fi 
necesare, semnătura acestuia fiin-
du-ne opozabilă. La şedință pot 
participa şi vota acționarii înregis-
trați în Registrul Acționarilor la 
sfârşitul zilei de 09.08.2018 (data 
de referință). Acționarii pot parti-
cipa personal (pe baza actului de 
identitate) sau pot fi reprezentați în 
cadrul A.G.A. de către alte 
persoane cărora le-au acordat 
procură specială pe baza formula-
rului pus la dispoziție de către 
societate în condițiile legii. Formu-
larele de procură specială se pot 
obține de la sediul societății, înce-
pând cu data de 26.07.2018. Un 
exemplar original al procurii 
speciale acordate se va depune la 
sediul societății cu minim 48 de ore 
înainte de data A.G.O.A. Dacă la 
prima convocare adunarea nu va fi 
statutară, şedința se reconvoacă pe 
data de 28.08.2018, în aceleaşi 
condiții (loc, oră, ordine de zi). 
Materialele supuse dezbaterii pot fi 
consultate la Secretariatul 
A.G.O.A. de la sediul societății. 

Relații suplimentare se pot obține 
l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
021.310.36.91. Preşedintele Consi-
liului de Administrație, Ing. 
Constantin Savu.

LICITAȚII  
l Unitatea Militară 0654 Craiova 
organizează licitaţie publică cu 
strigare pentru atribuirea contrac-
tului de închiriere a unui spaţiu în 
suprafaţă de 1mp, situat în locali-
tatea Gherceşti, T41/P477, judeţul 
Dolj, în scopul montării unui 
automat de cafea. Persoanele inte-
resate se vor prezenta la sediul 
unităţii din localitatea Craiova, 
strada Alexandru Macedonski, 
nr.7, judeţul Dolj, de unde, în peri-
oada 13.07-20.07.2018, orele 08.00-
16.00, pot solicita în scris fişa de 
date a achiziţiei, care se obţine 
contra sumei de 5Lei.

l Concordia Com SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile-stoc de 
marfa-1.510 pozitii pornind de 
pretul de 146.967,51 lei reprezen-
tand 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 lichidatorului 
judiciar. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare şi 
vor depune documentele de parti-
cipare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în data de 17.07.2018, ora 15/00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800. In cazul neadjude-
cării, licitatiile vor fi reluate la 
24.07.2018 respectiv 31.07.2018 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Radcar Autoserv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare in bloc prin lici-
taţie publică la valoarea de 
evaluare redus cu 50% de 22.375,50 
lei (lampi, oglinzi, geamuri oglinzi, 
aripi, capace oglinzi, suporturi, 
bari, grile, capace, ornamente, 
bandouri, trepte, panouri, flapsuri, 
spoilere, faruri, carenaje, capete 
bara, filtre) si bunuri mobile la 
valoarea de evaluare redus cu 50% 
autoutilitara Dacia Papuc-PH 33 
RDC, camion 2 usi, an fabricatie 
2005, diesel-2.150,00 lei si autotu-
rism Dacia Logan-PH 66 RDC, 
berlina 4 usi, an fabricatie 2005, 
benzina-2.350,00 lei. Preturile 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 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
data de 18.07.2018, ora 14/30 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800. In cazul neadjude-
cării, licitatiile vor fi reluate la 
25.07.2018 respectiv 02.08.2018 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare in bloc 
prin licitaţie publică la valoarea de 
evaluare redusa cu 25% de 
1.861.500,00 lei C1-service auto 
Sc-1082 mp, C2-cabina poarta 
Sc-6 mp si C3-hala mecanica 
Sc-490 mp situate in comuna 
Bucov, sat Bucov, nr. 1271, jud. 
Prahova. Terenul pe care se afla 
amplasate constructiile nu face 
obiectul vanzarii fiind concesionat 
de la Primaria Bucov, jud. 
Prahova. Preturile nu contin TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
18.07.2018, ora 15/00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
l icitati i le  vor fi  reluate la 
25.07.2018, respectiv 02.08.2018 si 
09.08.2018 la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publica in 
bloc pornind de la valoarea de 
evaluare redusa cu 50%, respectiv 
suma de 37.545,19 lei fara TVA 
bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei situate in incinta stadio-
nului “Ilie Oana” - corp adminis-
trativ  (mobilier, electronice, obiecte 
IT, aere conditionate, etc). Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul 
de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 19.07.2018, 
ora 15/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 26.07.2018 si 
02.08.2018 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publica in 
bloc pornind de la valoarea de 
evaluare redusa cu 50%, respectiv 

suma de 160.006,64 lei fara TVA 
bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei situate in incinta stadio-
nului “Ilie Oana” - stadion (cana-
pele, dulapuri,mese, comode, TV, 
aere conditionate, cusete, etc). 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
19.07.2018, ora 15/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 26.07.2018 si 02.08.2018 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Izo Building Cons SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică in bloc stoc marfa 
(polistiren, sarma, tabla, coltar, 
ventil, tigla, martisoare) la preţul 
de inventar redus cu 50% si cu un 
discount pentru vanzarea fortata 
de 30% de 17.808,1 lei fara TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
19.07.2018, ora 16/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 26.07.2018 si 02.08.2018 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică la valoarea de 
evaluare redusa cu 50% mijloace 
fixe (1 cabina de vopsit, testere, 
sist regl geometrie roti, elevatoare, 
mobilier). Valorile de vanzare vor 
fi obtinute de la lichidatorul judi-
ciar.Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în data de 18.07.2018, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800. In cazul neadju-
decării, licitatiile vor fi reluate la 
25.07.2018, respectiv 02.08.2018 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Cash Control Management 
SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică bunuri 
mobile 13 repere ( generator abur, 

masini de cusut Coverstich, Jack 
Shirley, Brother, statie Gemini 
Cad, compresor, mobilier) la 
preţul de evaluare redus cu 50%. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
18.07.2018, ora 12:00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 25.07.2018 si 02.08.2018 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Primaria comunei Slobozia 
Mandra, judetul Teleorman orga-
nizeaza licitatie publica deschisa 
cu strigare, pentru inchiriere unui 
imobilul in suprafata de 29,73 mp, 
compus din constructie tip P. 
Destinatia spatiului: activitati 
conexe actului medical. Conditiile 
de participare la licitatie: sunt 
prevazute in Caietul de Sarcini, 
document ce poate fi achizitionat 
de la sediul primariei, contra 
sumei de 30 de lei. Data, ora si 
locul desfasurarii licitatiei: 
30.07.2018, ora 10.00, la sediul 
Primariei Comunei Slobozia 
Mandra, judetul Teleorman, 
strada Principala 1907. Relatii 
suplimentare la tel.0247 359 046.

PIERDERI  
l Suscrisa C.P.C. Accounting 
Consult Team SRL, avand codul 
de inregistrare fiscală 24814740, 
declară pierdute certificatele 
constatatoare de autorizare 
aferente certificatului de inregis-
trare seria B nr. 1661774. Se 
declară nule.

l Pierdut legitimatie student misa 
de Facultatea de Arhitectura pe 
numele Fundulea Rares Mihai. 
Declar nula.

l Societatea EGE Construction 
Trading SRL avand J23/1859/2003, 
CUI 15925625 declara pierduta 
posesia Certificatului de inregis-
trare B2745686 emis la data 
24.04.2013 si certificatului consta-
tator din 24.04.2013, ambele emise 
de Oficiul Registrului Comertului 
Ilfov. Le declaram nule.

l Pierdut paşaport pe numele 
Hasanov Ramin cu nr. P4163473, 
emis de Ministerul Afacerilor 
Interne Azerbaijan.

l Pierdut legitimaţie de acces 
aeroport pe numele Petculescu 
Cristian Florian. O declar nulă.


