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OFERTE SERVICIU
l SC Rao Star SRL, cu sediul în Cluj
Napoca, strada Progresului, nr.30, jud.Cluj,
angajează îngrijitor spații hoteliere (2).
CV-urile se pot depune la sediul firmei, până
la data de 18.01.2020. Informații la telefon:
0774.049.034.
l SC Green Factory Bistrita SRL cu sediul in
sat Tureac, comuna Tiha Bargaului, nr.51B,
jud B-N, avand J06/589/2017, cod unic
37690716, angajeaza muncitori necalificati in
constructii cod cor 931302. Detalii la sediul
firmei.
l Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, în conformitate cu prevederile
HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru
ocuparea unui post temporar vacant din
cadrul Căminului de bătrâni de: • asistent
medical grad principal – 1 post. Condiții de
participare:• absolvent școala postliceală
sanitară sau echivalare conform HG nr.
797/1997; • examen grad principal promovat;
• 5 ani vechime minimă ca asistent medical; •
condiții generale prevăzute de art. 3 din anexa
la H.G. nr. 286/2011, actualizată. Concursul se
va desfășura la sediul din Pța. Eroilor nr. 1A,
după cum urmează: • înscrierile – în perioada
17.01.2020 - 23.01.2020, orele 9.00 - 14.00; •
proba scrisă - în data de 03.02.2020 ora 9.30; •
proba interviu - în data de 05.02.2020 ora
9.30. Dosarele de înscriere se depun la registratura instituției și trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din
anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată.
Condițiile de participare sunt afișate la sediul
instituției și pe site-ul www.asscploiesti.ro.
Alte relații se pot obține la Resurse Umane tel. 0740178780.
l Primăria Comunei Vedea, Judeţul
Teleorman organizează concurs pentru
ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector
debutant în cadrul compartimentului fond
funciar- registrul agricol. Candidații trebuie să
indeplinească condițiile generale prevăzute de
art. 465 din Ordonanta de Urgenta nr.
57/2019. Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a ocupării
funcției publice sunt: -studii universitare de
licență absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă. Concursul se va organiza
conform calendarului următor: -18 februarie
2020, ora 10:00: proba scrisă; -20 februarie
2020, ora 10:00: proba interviu. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.49,
alin. (1) din Hotărârea Guvenului nr. 611/2008
și se vor depune în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului. Detalii privind condițiile
specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei
Vedea, județul Teleorman sau la telefon
0247337901. Persoana de contact: referent
Vlădulescu Maria Gabriela.
l În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1027/2014, pentru modificarea și
completarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr.286/2011, Muzeul Național de Artă
Contemporană organizează în perioada 17
martie 2020-20 martie, la sediul său din București, sector 5, str.Izvor, nr.2-4, concurs pentru
ocuparea următorului post contractual
vacant: -1 post consilier juridic, gr.II (S).
Condiţii specifice postului: 1.Studii: studii
superioare de specialitate juridică/de drept, de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
2.Vechime în muncă (activitate): minim 5 ani;
3.Vechime în specialitate: minim 5 ani, din
care minim 3 ani în cadrul instituțiilor/autorităților publice; 4.Cerințe specifice: a)cunoașterea temeinică a legislaţiei aplicabile
sistemului public în domeniul legislației
muncii, contenciosului administrativ, dreptul
comun -Civil/Procedură Civilă și Penal/Procedură Penală-, Legii nr.24/2000, privind tehnica
legislativă, legislația fiscală, respectiv cunoașterea legislației specifice sectorului ocupațional cultură (protejarea patrimoniului
cultural național, mobil și imobil, legislația
specifică muzeelor și colecțiilor publice, legislația în materia construcțiilor, legislația în
domeniul finanțelor publice etc.); b) capacităţi
de previziune, organizare, control-evaluare; c)
capacitate de autoorganizare și prioritizare a
sarcinilor; d)capacitate de asumare a răspunderii; e)atenție sporită pentru detalii; f)
competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii
rapoartelor; g) disponibilitate pentru lucru în
program prelungit în anumite condiţii; h)
disponibilitate pentru deplasări în interes de
serviciu în ţară. Concursul constă în 3 etape
succesive: 1)3 februarie 2020, ora 13.00
-data-limită pentru depunerea dosarelor; 2)17
martie 2020, ora 10.00 -proba scrisă; 3)20
martie 2020, ora 10.00 -proba interviu. Bibliografia de concurs este disponibilă accesând
pagina oficială, precum și la sediul Muzeului
Național de Artă Contemporană București,
str.Izvor, nr.2-4, sector 5, telefon: 021.313.02.50
-Resurse Umane sau 021.318.91.37- Secretariat.
l Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Gorj, cu sediul în Târgu-Jiu, str.
Tismana, nr.1A, judeţul Gorj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
de execuție vacante de: asistent social, grad I
S, pe perioadă nedeterminată, 1 post, conform
HG nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la sediul instituţiei, astfel: -Proba scrisă în
data de 17.02.2020, ora 09.00; -Proba practică
în data de 21.02.2020, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 25.02.2020, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: universitare de lungă durată -specializarea Asistență socială, absolvite cu diplomă
de licenţă emisă de universitate acreditată;
-vechime: experiență și competenţă în domeniul asistenței sociale necesare încadrării la
gradul profesional I; -cunoștinţe foarte bune
de operare PC: Windows, Microsoft Office,
Excel, precum și alte aplicaţii informatice
specifice activității; -capacitatea intelectuală și
de specialitate de a lucra într-o unitate cu
caracter bugetar, ţinerea la zi a evidenţei dosarelor copiilor cu cerințe educaționale speciale,
a certificatelor de orientare școlară și profesională, conform fișei postului; -cunoștinţe
solide în ceea ce privește legislaţia în vigoare
din domeniul educației și domeniul social.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Centrului Județean de
Resurse și Asistență Educațională Gorj, str.
Tismana, nr.1A, Târgu-Jiu, în perioada 20

ianuarie-3 februarie 2020. Relaţii suplimentare la sediul Centrului Județean de Resurse
și Asistență Educațională Gorj, persoană de
contact: Plai-Pigui Mirela, telefon/fax:
+40253.210.313, e-mail: gorjcjrae@gmail.com,
pagina web: www.cjraegorj.ro
l Căminul pentru Persoane Vârstnice
Jimbolia, județul Timiș, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcţiilor contractuale
vacante de execuţie de îngrijitoare, 2 posturi.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3 din anexa la HG
nr.286/2011. Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a ocupării
funcțiilor de îngrijitoare sunt: -studii generale
sau medii; -nu necesită vechime în muncă.
Concursul va consta în probă scrisă, organizată în data de: 11.02.2020, ora 09.00 (probă
unică). Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.6, alin.(1) din anexa
la HG nr. 286/2011, Titlu I, Capitolul 1, Secțiunea a 2-a și se vor depune în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Căminului pentru Persoane Vârstnice
Jimbolia, din str.Tudor Vladimirescu, nr.66,
compartimentul Resurse Umane, telefon nr.
0256.360.630.
l Centrul Regional de Transfuzii Sanguine
Constanța, cu sediul în Constanța, str.Nicolae
Iorga, nr.85, judeţul Constanța, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de: asistent medical generalist -PL: 1 post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 11.02.2020, ora 11.00; -Proba practică în data de 12.02.2020, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 12.02.2020, ora 12.30.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
minim obligatorii: -studii: liceul sanitar cu
echivalare postlicealp/postliceală; -studii:
diplomă de bacalaureat; -vechime minimă în
specialitate: 12 luni; -abilități/cunoștințe
operare PC-MS Office (Excel; Windows).
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Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Centrului Regional de
Transfuzii Sanguine Constanța, strada
Nicolae Iorga, nr.85, Constanța. Relaţii suplimentare la sediul Centrului Regional de
Transfuzii Sanguine Constanța, strada
Nicolae Iorga, nr.85, Constanța, persoană de
contact: economist Peltecu Elena, telefon/fax:
0341.180.014, e-mail: crts_constanta@yahoo.
com
l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul în
orașul Făget, str.Spitalului, nr.4, județul Timiș,
organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractual vacante de: -Infirmier debutant -1 post la Secția Pediatrie; -Referent de
specialitate debutant -1 post la Biroul
RUNOS. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 11.02.2020, ora 10.00;
-Proba practică în data de 11.02.2020, ora
12.00; -Proba interviu în data de 11.02.2020,
ora 13.00. Concursul se va desfășura conform
HG nr.286/23.03.2011 și va avea loc la Blocul
Administrativ al Spitalului Orășenesc Făget.
Condițiile specifice pentru participarea la
concurs: Infirmier debutant: -studii -școala
generală; -vechimea în specialitate nu este
necesară. Referent de specialitate debutant:
-studii -diplomă de licență; -vechimea în
specialitate nu este necesară. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
-îndeplinesc condițiile de studii; -nu au fost
condamnați definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul; -au o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care candidează. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de
03.02.2020, ora 15.00, la sediul Spitalului
Orășenesc Făget, str.Spitalului, nr.4. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului Orășenesc
Făget, persoană de contact: economist Gyulai
Valentina, telefon: 0256.320.860, interior: 19,
fax: 0256.320.039.

GATA!
Simplu, nu?

l Şcoala Gimnazială Stoenești, cu sediul în
comuna Stoenești, str.Principală, nr.28,
judeţul Olt, organizează concurs pentru
ocuparea a două funcţii contractuale vacante,
conform HG nr.286/23.03.2011, de: 0,5 post
îngrijitor curăţenie la sediul Grădiniţei cu
Program Normal Stoenești, str.Vlad Stoeneșteanu, nr.18; -1 post de îngrijitor curăţenie la
sediul Şcolii Gimnaziale Stoenești, str.Principală, nr.28. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 11.02.2020, ora 10.00;
-Proba practică în data de 11.02.2020, ora
14.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii generale -minim 8 clase;
-vechime în muncă -fără condiții de vechime;
-pentru postul de îngrijitor curăţenie de la
sediul Şcolii Gimnaziale Stoenești, persoanele
interesate trebuie să deţină autorizaţie de
fochist pentru centrala termică a școlii.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs până în data de 03.02.2020, la
sediul Şcolii Gimnaziale Stoenești. Relaţii
suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale
Stoenești, persoană de contact: Grădinaru
Beti-Nicoleta, telefon: 0799.864216, fax:
0249.531.253, e-mail: scstoenesti@gmail.com
l Şcoala Gimnazială Iedera de Jos, cu sediul
în comuna Iedera, str.Principală, nr.530,
judeţul Dâmbovița, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de secretar S, 0,5 normă, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 11.02.2020, ora
9.00; -Proba interviu în data de 12.02.2020, ora
10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: studii superioare; -vechime: 2
ani; -abilități de operare PC; -abilități de comunicare; -competențe de operare în programe
REVISAL EDUSAL, acte de studii. 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 Şcolii Gimnaziale
Iedera de Jos. Relaţii suplimentare la sediul
Şcolii Gimnaziale Iedera de Jos, persoană de
contact: Tomescu Otilia, telefon: 0727.751.857.
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l Școala Gimnazială Specială Târgovişte, cu
sediul în oraş Târgovişte, str.Ion Ghica, nr.2,
judeţul Dâmboviţa, organizează concurs
pentru ocuparea funcțiilor contractuale
vacante de: 1.Bibliotecar -1 normă, nivel
mediu, perioadă nedeterminată. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, precum şi
cumulativ condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, afişate la sediul
unității: -studii medii însoțite de un curs de
specializare în domeniu/studii superioare în
domeniu; -vechime în specialitatea postului
minimum 1 an. 2.Îngrijitor -3 norme, perioadă nedeterminată. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii, precum şi cumulativ
condițiile specifice potrivit cerințelor postului
scos la concurs afişate la sediul unității: -studii
medii; -vechime -minim 1 an; -disponibilitate
de a lucra într-un program flexibil; -are capacitate deplină de exercițiu; -are vârsta minimă
de 18 ani reglementată de prevederile legale.
Concursurile se vor desfăşura astfel: -Depunerea dosarelor până pe 03.02.2020; -Proba
scrisă -11.02.2020 -ora 9.00 (ambele posturi);
-Interviul -11.02.2020 -ora 12.00 (ambele
posturi); -Proba practică -12.02.2020 -ora 9.00
(doar pentru îngrijitori). Relaţii suplimentare
la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Târgovişte, telefon: 0372.740.625, e-mail: scspecialatgv@yahoo.com
l Școala Gimnazială Tărtăşeşti, cu sediul în
comuna Tărtăşeşti, sat Tărtăşseşti, str.Independenței, nr.395, judeţul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: -Îngrijitor clădiri -2
posturi =2 norme, perioadă nedeterminată;
-Muncitor calificat -1 post =0,5 normă, perioadă nedeterminată, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 11.02.2020, ora
9.00; -Proba practică în data de 11.02.2020,
ora 12.00; -Proba interviu în data de
11.02.2020, ora 15.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii (obligatoriu): 10
clase; -vechime (obligatoriu): 3 ani vechime în
domeniu; -cursuri de igienă pentru posturile
de îngrijitori; -documente care dovedesc
pregătirea profesională pentru postul de
muncitor. 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 Școala Gimnazială Tărtăşeşti. Relaţii
suplimentare la sediul: Școala Gimnazială
Tărtăşeşti, persoană de contact: director
adjunct Eremia Paula, telefon: 0723.659.224,
fax: 0245.261.017, e-mail: scoala_generala_
tartasesti@yahoo.com
l Clubul Sportiv „Activ Prahova-Ploieşti”, cu
sediul în Ploieşti, B-dul Republicii, nr.2-4,
Palatul Administrativ, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea unei funcţii
vacante de natură contractuală de consilier,
grad profesional I, la Compartimentul coordonare secţii pe ramură de sport, achiziţii
publice şi secretariat. Condiţii generale:
Pentru a ocupa un post contractual vacant
sau temporar vacant, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii generale,
conform art.3 al Regulamentului-cadru,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţii specifice: -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei: 4 ani; -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice, în
domeniul ştiinţelor juridice, în domeniul
ştiinţelor administrative. Concursul se va
organiza conform calendarului următor:
-20.01.2020-10.02.2020, ora 16.30: termen
pentru depunerea dosarelor; -11.02.202012.02.2020 -selecţia dosarelor; -18.02.2020, ora
10.00: proba scrisă; -21.02.2020, ora 10.00:
proba interviu. Dosarul de concurs va conţine
obligatoriu documentele aşa cum sunt stabilite
în art.6 al Regulamentului-cadru, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu

modificările şi completările ulterioare. Dosarele de înscriere se depun la sediul Clubului
Sportiv „Activ Prahova-Ploieşti”, Ploieşti,
B-dul Republicii, nr.2-4, cam.305, et.3, nr.de
telefon: 0244.514.545, int.303. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul Clubului Sportiv „Activ
Prahova-Ploieşti” şi pe site-ul Consiliului
Judeţean Prahova: www.cjph.ro -Informaţii
Publice -Oportunităţi de angajare.
l Anunț privind selecția pentru desemnarea
membrilor Consiliului de Administrație al SC
Servicii Locale Izvoarele SRL. UAT Comuna
Izvoarele, în calitate de Autoritatea Publică
Tutelară a SC Servicii Locale Izvoarele SRL,
prin Comisia de selecţie/evaluare a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al
acestei societăţi, asistată de un expert independent în recrutarea resurselor umane,
organizează procesul de recrutare/selecţie a
candidaţilor pentru 3 (trei) poziţii de membri
în Consiliul de Administraţie al societăţii.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor
depune la sediul UAT Primăria Comunei
Izvoarele, cu sediul în loc.Izvoarele, str.Școlii,
nr.1, județul Tulcea, până la data de
15.02.2020, inclusiv, ora 16.00. Condiţiile de
desfăşurare, respectiv de participare la
concurs şi conţinutul dosarului de înscriere
sunt afişate la sediul UAT Primăria Comunei
Izvoarele, pe site-ul Primăriei Comunei Izvoarele (http://www.primariaizvoarele.paginadestart.com/). Informaţii suplimentare la
Secretariatul comisiei, din cadrul Primăriei
Izvoarele, din loc.Izvoarele, str.Școlii, nr.1,
județul Tulcea, telefon: 0240.548.794, fax:
0240.548.792 sau email: primariaizvoareletl@
yahoo.com.
l Școala Gimnazială Nr. 84 cu sediul în localitatea Bucureşti, Calea Vitan Nr.135, Sector 3,
organizează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat prin H.G. nr.286/2011,
modificat şi completat de H.G. nr.1207/2014.
Denumirea postului: Secretar Șef post
contractual vacant. Condiții specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor:
liceale; -vechime necesară pentru ocuparea
postului: minim 10 ani. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Proba scrisă:
11.02.2020, orele 8.00, la sediul instituției
Proba de interviu: 12.02.2020, orele 10.00, la
sediul instituției. Data limită până la care
candidații vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 03.02.2020 ora 15.00, la
sediul unității. Date contact: secretariat instituție, tel. 021.321.63.91.
l Școala Gimnazială Nr. 84 cu sediul în localitatea Bucureşti, Calea Vitan Nr.135, Sector 3,
organizează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat prin H.G. nr.286/2011,
modificat şi completat de H.G. nr.1207/2014.
Denumirea postului: Îngrijitor post contractual vacant. Condiții specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor: Gimnaziale;
-vechime necesară pentru ocuparea postului:
2 ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba practică: 11.02.2020, orele
10.00, la sediul instituției; Proba de interviu:
12.02.2020, orele 10.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidații vor
depune actele pentru dosarul de concurs este
de 03.02.2020 ora 15.00, la sediul unității.
Date contact: secretariat instituție, tel.
021.321.63.91.
l Școala Gimnazială Nr. 84 cu sediul în localitatea Bucureşti, Calea Vitan Nr.135, Sector 3,
organizează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat prin H.G. nr.286/2011,
modificat şi completat de H.G. nr.1207/2014.
Denumirea postului: Muncitor post contractual vacant. Condiții specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor: Gimnaziale;
-vechime necesară pentru ocuparea postului:
2 ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba practică: 11.02.2020, orele
10.00, la sediul instituției; Proba de interviu:
12.02.2020, orele 10.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidații vor
depune actele pentru dosarul de concurs este
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de 03.02.2020 ora 15.00, la sediul unității.
Date contact: secretariat instituție, tel.
021.321.63.91.
l Colegiul Național Traian, Drobeta- Turnu
Severin, B-dul Carol I, nr.6, jud. Mehedinţi
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante: un post
administrator financiar IS, un post de supraveghetor de noapte, un post de muncitor de
întreţinere, două posturi de îngrijitor curăţenie şi trei posturi de paznici. Concursul se
organizează la sediul Colegiului Naţional
Traian. Proba scrisă: data de 13.02.2020, ora
10:00. Proba practică: data de 13.02.2020, ora
13:00. Proba de interviu: data de 14.02.2020,
ora 10:00. Condiţii specifice postului: a)
Administrator financiar IS: •Studii de lungă
durată, cu specialitatea contabilitate şi informatică de gestiune; •Vechime cel puțin 8 ani
în specialitatea postului; •Cazier judiciar;
•Competențe de utilizare și operare a datelor
şi a programelor informatice din cadrul sistemului de învățământ preuniversitar; •Cunoștințe de legislație specifice locului de muncă;
•Abilități de comunicare și relaționare cu
personalul unității de învățământ; •Abilități
de muncă în echipă; •Desfășurarea activității
de bază în intervalul 8-16, de luni până vineri;
•Disponibilitatea de lucru în program
prelungit în funcție de activitățile specifice
postului. b) Supraveghetor de noapte: •Să fie
absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat; •Cunoștințe de operare PC– Word și
Excel; •Vechime în muncă de minim 5 ani;
•Abilități de relaționare- comunicare cu întreg
personalul unității, părinți/ tutori şi elevi;
•Abilități de muncă în echipă; • Cunoștințe de
legislație specifice locului de muncă; •Disponibilitatea de program flexibil şi program în
weekend; •Cunoștințe în domeniul securității
în muncă şi a situațiilor de urgență. c)
muncitor de întreţinere: •Absolvent de liceu
cu diploma de bacalaureat/ Curs de calificare
profesională; •Cunoștințe și abilități practice
în domeniile: instalații termice şi sanitare,
tâmplărie şi electricitate, întreținere şi reparații; •Cunoștințe în domeniul sănătății și
securității în muncă și PSI; •Abilități de
muncă în echipă. d) Îngrijitor curățenie:
•Studii generale sau studii medii; •Abilități de
comunicare şi relaționare cu personalul
unității de învățământ; •Abilități de muncă în
echipă; •Disponibilitatea de program flexibil
şi program în weekend, în caz de nevoie;
•Răspunde de inventarul încredințat; •Efectuează deplasări în interesul de serviciu, în
limita sarcinilor, atribuțiilor şi responsabilităților din fisa postului; •Efectuează și alte
sarcini trasate de către conducere în limita
capacității sale fizice şi intelectuale şi a
programului de lucru; •Cunoștințe de legislație specifice locului de muncă; •Cunoștințe
în domeniul sănătății şi securității în muncă şi
PSI. e) Paznic: •Studii generale sau studii
medii; •Vechime de minim 1 an în domeniu;
•Atestat agent pază; •Cazier judiciar; •Abilități de relaționare- comunicare cu întreg
personalul unității, părinți/ tutori şi elevi;
•Cunoștințe în domeniul securității în muncă
şi a situațiilor de urgență. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în termen de 10
zile lucrătoare de la data anunţului în Monitorul Oficial. Relaţii suplimentare la sediul
instituţiei şi la telefon 0751253079, persoana
de contact: prof. Claudiu Iordache.
l Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante (contractuale), din cadrul: I.
Serviciul Tehnic: Inspector de Specialitate
IA- 2 posturi; Condiții specifice privind
ocuparea postului: -pregătirea de specialitate:
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime
minimă în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
II. Serviciului Relația cu Proprietarii: 1.
Inspector de Specialitate IA- 1 post; Condiții
specifice privind ocuparea postului: -pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -vechime minimă în specialitatea

studiilor: minim 5 ani. 2. Inspector de Specialitate II- 1 post; Condiții specifice privind
ocuparea postului: -pregătirea de specialitate:
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime
minimă în specialitatea studiilor: minim 1 an.
III.Serviciului Relația cu Proprietarii– Biroul
Expertizări şi Documentații: 1. Inspector de
Specialitate IA- 1 post; Condiții specifice
privind ocuparea postului: -pregătirea de
specialitate: studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime minimă în specialitatea studiilor: minim 5 ani. 2. Inspector de Specialitate
II- 3 posturi; Condiții specifice privind
ocuparea postului: -pregătirea de specialitate:
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime
minimă în specialitatea studiilor: minim 1 an.
3. Inspector de Specialitate Debutant - 1 post;
Condiții specifice privind ocuparea postului:
-pregătirea de specialitate: studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; IV. Serviciul Urmărire, Derulare Contracte de Investiții: 1.
Expert IA- 1 post; 2. Inspector de Specialitate
IA- 1 post; Condiții specifice privind ocuparea
posturilor: -pregătirea de specialitate: studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime
minimă în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
3. Inspector de Specialitate I- 1 post; Condiții
specifice privind ocuparea postului: -pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -vechime minimă în specialitatea
studiilor: minim 3 ani. 4. Inspector de Specialitate II– 1 post; Condiții specifice privind
ocuparea postului: -pregătirea de specialitate:
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime
minimă în specialitatea studiilor: minim 1 an.
V.Serviciul Urmărire, Derulare Contracte de
Investiții– Compartimentul Consultanță și
Expertiză: 1. Referent II- 2 posturi; Condiții
specifice privind ocuparea postului: -pregătirea de specialitate: studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime minimă în
specialitatea studiilor: minim 1 an. 2.
Inspector de Specialitate II- 1 post; Condiții
specifice privind ocuparea postului: -pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -vechime minimă în specialitatea
studiilor: minim 1 an. VI. Serviciul Urmărire,
Derulare Contracte de Investiții- Compartimentul Administrare Locuințe de Necesitate:
1. Inspector de Specialitate II- 1 post; Condiții
specifice privind ocuparea postului: -pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -vechime minimă în specialitatea
studiilor: minim 1 an. 2. Referent IA- 1 post;
Condiții specifice privind ocuparea postului:
-pregătirea de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime
minimă în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
VII. Serviciul Financiar Contabilitate Buget–
Compartiment Administrativ: 1. Inspector de
Specialitate Debutant– 1 post; Condiții specifice privind ocuparea postului: -pregătirea de
specialitate: studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 2. Magaziner- 1 post; Condiții specifice
privind ocuparea postului: -pregătirea de
specialitate: studii medii/ generale; VIII.
Compartimentul Relația cu Publicul şi Registratură: Referent II- 1 post; Condiții specifice
privind ocuparea postului de referent, treapta
II: -pregătirea de specialitate: studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime
minimă în specialitatea studiilor: minim 1 an.
Proba scrisă se va desfăşura în data de
11.02.2020, ora 11:00 la sediul Administraţiei
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu
Risc Seismic din Calea Plevnei nr. 53, iar
interviul se va susţine într-un termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Dosarele se pot depune în
perioada 17.01- 31.01.2020 la sediul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea
Clădirilor cu Risc Seismic, Serviciul Resurse
Umane, luni- vineri între orele 10:00-15:00.

Cerinţele specifice privind ocuparea postului
se vor afişa la sediul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic şi pe site-ul A.M.C.C.R.S. (www.
amccrs-pmb.ro) şi pe portalul posturi.gov.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la
numărul de telefon, 0219529 interior 206,
persoana de contact Alexandra Micu.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vindem infrastructură zonă de schi Bran Zănoaga sau căutăm partener pentru dezvoltarea zonei de agrement. Informații
suplimentare la 0744/423929.

CITAŢII
l Numitii Nastase Elena, domiciliata in com.
Targsoru Vechi, sat Zalhanaua, jud. Prahova,
Ene Vasile si Ene Cosmin Irinel, nascuti si
domiciliati in com. Manesti, sat Manesti nr.
252, jud. Prahova, sunt chemati la Judecatoria Ploiesti, str. Gh. Lazar nr. 6, in ziua de 07
februarie 2020, ora 8.30, Sala 3 in proces de
partaj cu Stan Tudora, in Dosarul nr.
23710/281/2019.
l Mălăncioiu Daniela Elena cu ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti, str. Alexandru
Odobescu nr. 7, judeţul Argeş, este citată în
data de 13.02.2020, ora 8,30, la Judecătoria
Piteşti, complet C4-4J, Sala 2, din Piteşti,
b-dul Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în calitate de
pârâtă în dosarul nr. 24640/280/2012, în
contradictoriu cu Toma Elena şi Stoica Emil
Sorin.
l Angelescu Maria cu ultimul domiciliu
cunoscut în Piteşti, str. Trivale, nr. 49, judeţul
Argeş, este citată în data de 13.02.2020, ora
8,30, la Judecătoria Piteşti, completul C4-4J,
Sala 2, din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 5, jud.
Argeş, în calitate de pârâtă în Dosarul nr.
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma
Elena şi Stoica Emil Sorin.
l Doamna Apachiţei Elena- Brânduşa, cu
ultimul domiciliu în Mangalia, str. Negru
Vodă, nr. 7, bl. A100, sc D, ap. 63, jud.
Constanţa, este chemată la instanţa Judecătoriei Darabani, judeţul Botoşani, în ziua de
21.01.2020, ora 9, sala 1, în calitate de pârât în
Dosarul nr. 1026 /217/2016, în proces cu
Apachiţei Constantin, în calitate de reclamant
în dosarul mai sus menţionat, ce are ca obiect
acţiunea de succesiune.
lDomnul Apachiţei Neculai, cu ultimul
domiciliu în Braşov, Noua, este chemat la
instanţa Judecătoriei Darabani, judeţul Botoşani, în ziua de 21.01.2020, ora 9, sala 1, în
calitate de pârât în Dosarul nr. 1026/217/2016,
în proces cu Apachiţei Constantin, în calitate
de reclamant în dosarul mai sus menţionat, ce
are ca obiect acţiunea de succesiune.
lDoamna Vieru Elena, cu ultimul domiciliu
în Sibiu, este chemată la instanţa Judecătoriei
Darabani, judeţul Botoşani, în ziua de
21.01.2020, ora 9, sala 1, în calitate de pârât în
Dosarul nr. 1026 /217/2016, în proces cu
Apachiţei Constantin, în calitate de reclamant
în dosarul mai sus menţionat, ce are ca obiect
acţiunea de succesiune.
lSe citează numitul Carp Aurel în cauză
dosar nr.6288/290/2018 al Judecătoriei Reşița,
cu obiect partaj bunuri comune, având ca
reclamantă pe numita Belcea Maria, pentru
termenul de judecată din data de 18 februarie
2020, ora 12.00.
lSe citează pârâta Sava Daniela, cu ultimul
domiciliu în satul Leoşti, comuna Pădureni,
județul Vaslui, la Judecătoria Vaslui, termen
la 5 februarie 2020, în dosarul 699/333/2016,
obiect nulitate titlu, în contradictoriu cu reclamantul Lungianu Corneliu.
lNumiții: Brinzica N. Nicolae şi Costache
Maria, cu ultim domiciliu în Pucioasa, cartier
Glodeni, nr.70B, județ Dâmbovița, sunt
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chemați în ziua de 11.02.2020 la Judecătoria
Pucioasa, județ Dâmbovița, în calitate de
pârâți în dosarul nr.2163/283/2018, în proces
cu Brinzica Vasile și Brinzica Constanța
pentru acțiune în constatare.
l Bogye Iuonas, Szabo Alesandru, Morovan
Ilie, Hilma Gligor, Csortya Simion, Csortya
Gligor, Csortya Gergely, Csortya Peter,
Csortya Gabor, Csortya Paraska, Popa Todorika, Popa Victoria, sotia lui Kicsinas Simion
Nicula, Popa Gyorgy, Popa Vazul, Popa
Danja, Dregan Mariuka, sotia lui Kaluger
Niculai sunt citati in 21.01.2020 in dosar civil
7141/328/2019 pentru succesiune.
l Vaduva lui Popa Ioan este citata in
30.01.2020, la Judecatoria Turda , in dosar
civil 7140/328/2019, pentru intabulare drept
de proprietate.
l Se citează doamna Brâncoveanu Daniela,
în calitate de pârâtă, cu domiciliul cunoscut în
Rovinari, str. Termocentralei nr.1, bl. T5, sc.5,
et.4, ap.16, în data de 23.01.2020, ora 9.00, în
dosar nr. 13251/318/2019 la Judecătoria
Tg-Jiu.

DIVERSE
l Hotararea nr. 1/2019 a Consiliului de
Administratie . Consiliul de Administratie a
SC Parcul Industrial Sibiu SA, cu sediul in
loc. Selimbar, nr.444, jud. Sibiu, J32/653/2001,
CUI: RO 14252288, in baza Hotararii AGA,
publicata in Monitorul Oficial, partea IV, NR.
3613/29.08.2019, a procedat la identificarea
detinatorilor de actiuni, persoane fizice sau
juridice de drept privat, in vederea platii
dividendelor aferente anului fiscal 2018 si a
constatat ca pana la data de referinta
01.08.2018, stabilita de catre AGA au fost
prezentate urmatoarele actiuni: 1) Dl. Ioan
Iuga, un numar de 6058 actiuni; 2) Dl. Stefan
Iordanescu, un numar de 14638 actiuni; 3) Dl.
Remus Popa, un numar de 7959 actiuni.
Toate documentele de evidenta ale societatii
vor fi actualizate in consecinta cu data de
referinta 01.08.2019. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari este insarcinat
presedintele C.A, domnul Ioan Florian
Munteanu.
l Aceasta informare este efectuata de Hunt
Oil Company Of Romania SRL, cu sediul
social in Bucuresti, Sos. Bucuresti - Ploiesti,
nr. 19-21, et. 4 si 8, sector 1, ce intentioneza sa
solicite de la Administratia Bazinala de Apa
Buzau - Ialomita, aviz de gospodarire a
apelor pentru realizarea lucrarilor de “forajul
si echiparea sondei de explorare ASTRID”
propus a fi amplasat in comuna Padina,
extravilan, Judetul Buzau. 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 solicitarea avizului de Gospodarire
a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata. Persoanele care doresc sa
transmita observatii, sugestii si recomandari
se pot adresa solicitantului 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 Aceasta informare este efectuata de OMV
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,
Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la
Administratia 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 701 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 solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita
observatii, sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului 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 Aceasta informare este efectuata de OMV
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,
Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la
Administratia 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 703 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 solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita
observatii, sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului 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 Anunt prealabil privind afisarea publica a
documentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea administrativ -teritorială Nănești,
din județul Vrancea anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.34, începand cu data de
22.01.2020, pe perioada de 60 de zile, la sediul
primăriei Nănești, conform art.14 alin. (1) și
(2) din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.
l Această informare este efectuată de Mihail
Hirscher, în calitate de beneficiar (com.
Sânpetru, str. Meschendorfer, nr.408,
0747.203.203), ce intenționează să solicite, de
la SGA Brașov, Aviz de gospodărire a apelor
pentru investiția „Plan Urbanistic Zonal
Construire Ansamblu de Locuințe Individuale P+1E”, ce se va realiza în jud.Brașov,
com.Sânpetru, nr.cad.112023 și 112024.
Această investiție este nou propusă. Ca
rezultat al realizării investiției vor rezulta
permanent următoarele ape uzate: menajere,
ce se vor evacua în rețeaua de canalizare, ce se
va realiza pe cheltuiala beneficiarului.
Această solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obțină informații suplimentare,
cu privire la solicitarea Avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menționată. Persoanele care doresc
să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului.
l Truţa Elena- aduc la cunoștinţa publică
faptul că pe rolul Judecătoriei Topliţa se află
dosarul nr. 9/326/2020 având ca obiect deschiderea procedurii de declarare judecătorească
a morţii numiţilor Antal Maria, căsătorită cu
Morariu Alexandru; Antal Dumitru; Antal
Emilia; Antal Ilie; Antal Gheorghe; Antal
Teodor; Dușa Leon al lui Nicolae; Dușa
Dumitru al lui Nicolae; Dușa Ileana a lui
Nicolae; Dușa Domnica a lui Nicolae; Dușa
Ioana a lui Nicolae și Antal Grigore preot, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Topliţa, str.
Mesteacănului, FN, jud.Harghita, și invităm
orice persoană care cunoaște date despre cei
dispăruţi să le comunice instanţei de judecată.
l Unitatea administrativ-teritorială comuna
PREDEȘTI, din județul DOLJ, anunță publi-

carea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr.28 începând cu
data de 24.01.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Comunei Predești, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei
și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu vor fi luate
în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
GOGOȘU, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sector cadastral nr.2 începând cu data
de 24.01.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Comunei Gogoșu, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare decât cele
menționate mai sus nu vor fi luate în considerare.
l CELPI S.A, în lichidare, titular al proiectului Elaborare Documentaţii DTAD pentru
Imobilul CELPI S.A din str. Drumul Bercenarului, nr.1, sector 4, Bucuresti, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bucuresti, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului: nu se supune evaluării impactului
asupra mediului, pentru proiectul ISPE nr.
8564/2018/1.3 propus a fi amplasat în București, str. Drumul Bercenarului, nr.1, sector 4.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru protecția
mediului APM București din București,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele de
luni- vineri între orele 09.00-12.00 precum și
la următoarea adresă de internet http://
apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate
înainta comentarii/ observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente pentru
protecția mediului.

HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ
l România, Judecătoria Tulcea, Secția Civilă
și Penală, Dosar nr. 6491/327/2019, ÎNCHEIERE: Ședința publică de la 23 Octombrie
2019, Completul compus din: PREȘEDINTE: Mariana Nedelcu, Grefier: Silvia
Velian. Pe rol se află judecarea cererii având
ca obiect modificări acte constitutive persoane
juridice, formulată de petenta Societatea
Agricolă ”CERES” Mahmudia– prin reprezentant Moscu Mihai, cu sediul social în
comuna Mahmudia, jud. Tulcea. Încheierea
de ședință din data de 24.09.2019, face parte
integrantă din prezenta hotărâre când
instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea succesiv, hotărând următoarele: Instanța, Analizând actele
și lucrările cauzei, instanța reține următoarele: Prin cererea adresată acestei instanțe la
data de 27.08.2019 și înregistrată sub nr.
6491/327/2019, petenta Societatea Agricolă
”Ceres” Mahmudia, cu sediul în com.
Mahmudia, jud. Tulcea a solicitat înscrierea
modificărilor intervenite în componența
Consiliului de Administrație și în componența Comisiei de cenzori, în Registrul Societăților Agricole de pe lângă Judecătoria
Tulcea, respectiv: noul Consiliu de administrație format din Moscu Mihai– în funcția de
administrator și președinte al Consiliului,
Suciu Ion, Coadă Gheorghe, Maftei Vasile și
Munteanu Dumitru- membri consilieri, iar
noua componență a Comisiei de cenzori
formată din următorii membri: Dumitru
Uliana și Chirilov Ștefana. S-au depus la

dosarul cauzei: Proces verbal al Adunării
generale a membrilor asociați din 10.08.2019,
cererea de înscriere în Registrul societăților
agricole a modificărilor intervenite asupra
componenței Consiliului de administrație și
componenței Comisiei de Cenzori, certificate
de caziere fiscale și judiciare ale membrilor,
Tabelul cu membrii asociați, Certificat privind
mențiunile și modificările din Registrul Societăților Agricole al Judecătoriei Tulcea, în
privința SA Ceres Mahmudia, încheierea
privind înscrierea societății în registrul special
al judecătoriei, Încheierea privind înscrierea
modificărlor intervenite în componența
Consiliului de administrație și Comisiei de
Cenzori, Contractul de asociere și Statutul
societății, precum și alte înscrisuri. Examinând actele dosarului, instanța reține că în
data de 12 martie 1992 s-a înregistrat în
registrul destinat societăților agricole, Societatea Agricolă ”Ceres” Mahmudia, în baza
Legii 36/1991 privid societățile agricole. La
data de 10.08.2019, adunarea generală a
societății, în conformitate cu prevederile Legii
36/1991 privind societățile agricole, a hotărât
alegerea unor noi membri ai Consiliul de
administrație și ai Comisiei de Cenzori astfel:
Consiliul de administrație format din Moscu
Mihai- în funcția de administrator și președinte al Consiliului, Suciu Ion, Coadă
Gheorghe, Maftei Vasile și Munteanu
Dumitru– membri consilieri, iar Comisia de
Cenzori formată din următorii membri:
Dumitru Uliana și Chirilov Ștefana. Potrivit
art.22 din Legea nr. 36/1991 ”Orice modificare
a statutelor trebuie să fie hotărâtă de
adunarea generală. Ea nu este opozabilă
terților decât după îndeplinirea formalităților
de înscriere în registrul societăților agricole, la
partida corespunzătoare, prin încheierea
judecătoriei și după satisfacerea cerințelor de
publicitate prevăzute în art. 16 alin.2. Dispozițiile alin. 1 sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul schimbărilor intervenite în
persoana administratorilor și cenzorilor.
Persoanele care capătă o nouă semnătură
socială vor depune, cu ocazia îndeplinirii
formalităților de schimbare, la judecătorie,
specimenele semnăturilor.” Din cele reținute
și actele depuse, se constată că s-au respectat
dispozițiile prevăzute de art. 10-16, art. 22 și
art. 51 din Legea nr. 36/1991. Pe cale de consecință, văzând și dispozițiile art.16 din Legea
nr. 36/1991, instanța va admite cererea și va
dispune înscrierea în Registrul Societăților
Agricole de pe lângă Judecătoria Tulcea, la
partida corespunzătoare, a modificărilor
intervenite asupra componenței Consiliului
de Administrație și componenței Comisiei de
Cenzori a Societății Agricole ”Ceres”
Mahmudia, jud. Tulcea. Urmează a se
dispune afișarea încheierii în extras la sediul
Judecătoriei și al Primăriei Mahmudia,
urmând a se publica și în Monitorul Oficial al
României. Pentru aceste motive, în numele
legii Dispune: Admite cererea formulată de
petenta Societatea Agricolă ”CERES”
Mahmudia, cu sediul social în comuna
Mahmudia, jud. Tulcea. Dispune înscrierea în
Registrul Societăților Agricole de pe lângă
Judecătoria Tulcea, la partida corespunzătoare, a modificărilor intervenitte asupra
componenței Consiliului de Administrație și
componenței Comisiei de Cenzori a Societății
Agricole ”Ceres” Mahmudia, jud. Tulcea.
Dispune afișarea încheierii în extras la sediul
Judecătoriei și al Primăriei Mahmudia,
urmând a se publica în Monitorul Oficial al
României. Cu drept de apel în termen de 15
zile de la comunicare ce se va depune la Judecătoria Tulcea. Pronunțată azi ,23.10.2019,
prin punerea soluției la dispoziția părților
prin mijlocirea grefei instanței. Președinte,
Mariana Nedelcu; Grefier, Silvia Velian.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al SC Uzina
Concordia SA Campina convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor, care va
avea loc la sediul societății, în data de
17.02.2020, ora 13.00. Ordinea de zi: 1.Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului
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contabil pe anul 2019; 2.Repartizarea profitului; 3.Prezentarea BVC pe anul 2020; 4.
Diverse. În caz de neîntrunire a cvorumului, a
doua convocare va fi în data de 24.02.2020, la
aceeași oră și în același loc.
l Administratorul Unic al Societății
COMRIMET SA, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați sub numărul J17/10/1991, având
Codul Unic de Înregistrare RO1650060 și
capitalul social subscris și vărsat de
9.333.395Lei, cu adresa de poștă electronică:
sccomrimetsa@gmail.com, în temeiul art.117
din Legea nr.31/1990, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
pentru data de 19 Februarie 2020, ora 10.00 și
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), pentru data de 19 Februarie,
ora 11.00, la sediul societății din Galaţi, Str.
Henri Coandă, nr.5, Județul Galaţi. Dacă nu
sunt îndeplinite condițiile de validitate la
prima convocare, se convoacă pentru a doua
oară, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 20 Februarie
2020, ora 10.00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), pentru data
de 20 Februarie 2020, ora 11.00, cu aceeași
ordine de zi și în același loc. La Adunarea
Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să
participe și să voteze acționarii înregistrați în
registrul acționarilor la data de 31 Ianuarie
2020, considerată dată de referință, conform
art.123 alin.2 din Legea nr.31/1990. Adunarea
Generală Ordinară a acționarilor va avea pe
ordinea de zi următoarele puncte: 1.Revocarea prin vot secret a auditorului financiar
actual. 2.Numirea prin vot secret a unui nou
auditor financiar, stabilirea duratei mandatului și împuternicirea administratorului unic
pentru negocierea și încheierea contractului
de audit. 3.Aprobarea situațiilor financiare
anuale pentru exercițiul financiar încheiat la
31.12.2019. 4. Aprobarea raportului administratorului unic. 5.Aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli și a programului de
investiții pentru anul 2020. 6.Aprobarea politicii de remunerare a administratorul unic al
societății. 7.Aprobarea descărcării de gestiune
a administratorului unic Panaite Sorin pentru
activitate desfășurată în anul 2019. 8.Declanșarea acțiunii în răspundere împotriva
fostului administrator unic Panaite Sorin,
pentru daunele cauzate societății prin încalcarea îndatoririlor sale față de societate și
desemnarea persoanei însărcinate să exercite
acțiunea în justiție în vederea recuperarii
prejudiciului creat. 9.Împuternicirea (cu
posibilitatea de substituire), a domnului Bălan
Costel-Dănuț, administrator unic, pentru
semnarea tuturor documentelor necesare
pentru îndeplinirea formalităţilor necesare la
Oficiul Registrului Comerţului precum și
oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.
Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele
puncte: 1.Aprobarea valorificarii prin vânzare
la cel puțin prețul stabilit prin rapoarte de
evaluare a următoarelor imobile din patrimoniul societății, conform notelor de fundamentare ce vor fi întocmite de adminstratorul
unic: Imobil situat în Orașul Filiași, B-dul.
Racoțeanu, bl.I6, sc.1, ap.19, Județul Dolj,
compus din 1 cameră, suprafața utilă de
24,60mp; Imobil situat în Municipiul Băilești,
Str.Locotenent Becherescu, nr.4, bl.D, sc.4,
et.3, ap.13, Județul Dolj, compus din 3
camere, suprafața utilă de 44,40mp, Imobil
situat în Municipiul Calafat, Str.Cobuz, bl.I1,
ap.1, Județul Dolj, compus din 2 camere,
suprafața utilă de 49,43mp, Imobil situat în
Orașul Chișinău, or. Codru, Str.Cobzarilor,
nr.152, Republica Moldova, suprafața utilă de
256,00mp +teren de 0,0391ha. 2.Împuternicirea (cu posibilitate de substituire) a
domnului Bălan Costel-Dănuț, administrator
unic, pentru încheierea promisiunilor și
contractelor de vânzare după caz. 3.Împuternicirea (cu posibilitatea de substituire), a
domnului Bălan Costel-Dănuț, administrator
unic, pentru semnarea tuturor documentelor
necesare pentru îndeplinirea formalităţilor
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necesare la Oficiul Registrului Comerţului
precum şi oriunde va fi necesar, pentru ducerea
la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.
Au dreptul de a cere introducerea unor noi
puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți
acționari reprezentând, individual sau
împreună, cel puțin 5% din capitalul social.
Cererile se înaintează administratorului unic,
în cel mult 15 zile de la publicarea convocării,
în vederea publicării şi aducerii acestora la
cunoştință celorlalți acționari. Toate materialele privind adunarile generale şi procedura de
vot vor fi disponibile şi pot fi consultate la
sediul Societății COMRIMET SA, din Galaţi,
Str.Henri Coandă, nr.5, Județul Galaţi, de Luni
până Vineri, între orele 10.00 şi 14.00, începând
cu data convocării adunării generale. Fiecare
acționar poate adresa administratorului întrebări în scris referitoare la activitatea societății,
înaintea datei de desfăşurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul
adunării.

LICITAŢII
l Oraşul Videle, cod fiscal 6853155, ȋn condițiile prevederilor Ordonanței de Urgențȋ nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,
Partea a-V-a, organizează licitaţie publică
deschisă în vederea ȋnchirierii spațiului format
dintr-o ȋncȋpere ȋn suprafațȋ utilȋ de 16,12
mp, cu destinația de Servicii Imagisticȋ Medicalȋ din incinta Centrului Medical Videle, str.
Parcului, nr.31. Documentaţia de atribuire
poate fi achiziţionatȋ contra sumei de 30 lei de
la sediul Primăriei oraşului Videle, Compartiment A.D.P.P, începând cu data de 20.01.2020,
zilnic între orele 9.00 -16.00, persoană de
contact: Ivanov Tanța. Data limitȋ pentru
solicitarea clarificȋrilor: 07.02.2020. Data
limită de depunere a ofertelor este 13.02.2020,
ora 16.00. Locul de depunere a ofertelor -sediul
Primăriei oraşului Videle, str. Republicii, nr.2,
jud. Teleorman, E-mail: primariavidele@
yahoo.com, tel: 0247.453017, fax: 0247.453015.
Fiecare ofertȋ se depune ȋntr-un singur exemplar. Ședința publicȋ de deschidere a ofertelor
se va desfȋşura la sediul Primăriei oraşului
Videle, Sala de Ședințe, în data de 14.02.2020,
ora 10.00. Instanța competentȋ ȋn soluționarea
litigiilor apȋrute: Tribunalul Teleorman -secția
de contencios administrativ cu sediul ȋn municipiul Alexandria, str. Ion Creangȋ, nr.53, tel.
0247.406016, fax: 0247.317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
l 1.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante: Primăria Municipiului
Toplița, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, Toplița,
judeţul Harghita, telefon 0266.341.772, fax
0266.341.871, e-mail: secretariat@primariatoplita.ro, cod fiscal: 4245178. 2. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi
adresa de e-mail ale biroului de la care se poate
solicita documentaţia de atribuire. Dacă este
cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea
obţinerii documentaţiei de atribuire: Biroul de
Investiții, Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Toplița, cu sediul în strada Nicolae
Bălcescu, nr.14, Municipiul Toplița, judeţul
Harghita, telefon 0266.341.772, fax
0266.341.871, e-mail: secretariat@primariatoplita.ro. Preţul documentaţiei de atribuire este:
Fără costuri. 3.a) Locul prestării serviciilor:
conform documentaţiei de atribuire. b)
Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea
prestărilor: Serviciul public privind înființarea
distribuţiei gazelor naturale din localitatea
Toplița, judeţul Harghita, conform HG
209/2019. c)Termenul de finalizare sau durata
contractului: 49 de ani. 4.a) Termenul de depunere a ofertelor: 12.03.2020, ora 10.00. b)
Adresa la care trebuie transmise ofertele:
Primăria Municipiului Toplița, cu sediul în
strada Nicolae Bălcescu, nr.14, Municipiul
Toplița, judeţul Harghita, telefon
0266.341.772, fax 0266.341.871, e-mail: secretariat@primariatoplita.ro. c)Limba sau limbile
în care trebuie redactate ofertele: română. d)
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor:
12.03.2020, ora 12.00, strada Nicolae Bălcescu,
nr.14, Toplița, judeţul Harghita. 5.Condiţiile
personale, tehnice şi financiare pe care trebuie

să le îndeplinească ofertanţii: conform documentaţiei de atribuire. 6.Criterii utilizate la
atribuirea contractului: conform documentaţiei de atribuire. 7.După caz, procentajul
minim din lucrări care trebuie acordat părţilor
terţe: conform documentaţiei de atribuire.
8.Data trimiterii spre publicare a anunţului de
participare: 16.01.2020. 9.Denumirea şi adresa
organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii
exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul
de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail
ale biroului de la care se pot obţine aceste
informaţii: Tribunalul Harghita, Secţia de
Contencios-Administrativ, cu sediul în strada
Szasz Endre, nr.6, oraşul Miercurea Ciuc,
judeţul Harghita, telefon 0266.311.275, fax:
0266.314.482, e-mail: tr-harghita@just.ro
1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Consiliul Local al Oraşului Vălenii de
Munte, strada Berevoieşti, nr.3A, Oraşul
Vălenii de Munte, județul Prahova, telefon/fax
0244.280.816, 0244.280.631, e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com, cod fiscal
2842870. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: spațiu comercial în suprafață
construită de 20mp, precum şi a terenului pe
care se află amplasat acesta, ce aparține domeniului privat al oraşului Vălenii de Munte,
situat în B-dul N.Iorga, nr.43 (platforma autogară), conform HCL nr.2/09.01.2020 şi temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere de la sediul instituției,
Compartimentul Achiziții Publice. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: de la Compartimentul
Achiziții Publice din cadrul Primăriei Oraşului
Vălenii de Munte, strada Berevoieşti, nr.3A,
județul Prahova. 3.3.Costul şi condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/
exemplar, se achită cash la casieria Primăriei
Oraşului Vălenii de Munte. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 07.02.2020, ora
13.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
12.02.2020, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Oraşului
Vălenii de Munte, Birou Registratura, strada
Berevoieşti, nr. 3A, județul Prahova. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate -unul exterior şi unul interior.
5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința
publică de deschidere a ofertelor: 13.02.2020,
ora 11.00, Primăria Oraşului Vălenii de Munte,
strada Berevoieşti, nr.3A, județul Prahova. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau
adresa de e-mail aIe instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova,
Strada Văleni, nr.44, Ploiesti, județul Prahova,
telefon: 0244.544.781, fax: 0244.529.107,
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 16.01.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Comuna Mogoşoaia, Șos.Bucureşti-Târgovişte, nr.138, județul Ilfov, telefon/
fax 021.351.66.92, e-mail: mihai.costas@
mogosoaia.ro, cod fiscal 4420830. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren situat în Șos.Bucureşti-Târgovişte,

vineri / 17 ianuarie 2020
nr.48A, județul Ilfov. Suprafața oferită spre
închiriere: 15mp, aparținând domeniului
public al Comunei Mogoşoaia, conform
HCL 1034/30.10.2019. Documentația a fost
întocmită conform OUG 57/03.07.2019
privind Codul Administrativ. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Achiziții Publice
Administrativ. 3.2. Denumirea şi datele de
contact ale serviciului /compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: de
la Compartimentul Achiziții Publice Administrativ, din cadrul Primăriei Comunei
Mogoşoaia, Șos.Bucureşti-Târgovişte, nr.138,
județul Ilfov. 3.3.Costul şi condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ: fără costuri.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.02.2020, ora 12.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor: 10.02.2020, ora 12.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Mogoşoaia, Compartimentul Achiziții Publice Administrativ, Șos.Bucureşti-Târgovişte, nr.138. județul Ilfov.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior şi
unul interior. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura şedința publică de deschidere a
ofertelor: 11.02.2020, ora 12.00, Primăria
Comunei Mogoşoaia, Șos.Bucureşti-Târgovişte, nr.138 județul Ilfov. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de
e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Ilfov, Buftea,
str.Știrbei Vodă, nr.24, județul Ilfov, telefon
021.352.55.12, fax 0372.218.898, e-mail:
jud-buftea@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.01.2020.
l 1.Denumirea şi adresa instituției publice:
UAT Comuna Peştişani, sat Peştişani, str.
Principală, nr.135, com.Peştişani, jud.Gorj; 2.
Locul unde pot fi văzute bunurile scoase din
funcțiune, care fac obiectul licitației: com.
Peştişani, sat Peştişani, jud.Gorj; 3.Adresa,
data şi ora ținerii licitației pentru vânzarea
bunurilor, precum şi datele de desfăşurare a
următoarelor licitații, în caz de neadjudecare:
-Prima licitație se va ține în data de 29.01.2020,
ora 09.00, la sediul Primăriei Peştişani, sat
Peştişani, nr.135, com. Peştişani, jud.Gorj;
-Prima repetare a licitației se va ține în data de
03.02.2020, ora 09.00, la sediul Primăriei Peştişani, sat Peştişani, nr.135, com.Peştişani, jud.
Gorj; -A doua repetare a licitației se va ține în
data de 10.02.2020, ora 09.00, la sediul Primăriei Peştişani, sat Peştişani, nr.135, com.Peştişani, jud. Gorj; 4.Numărul de telefon/fax unde
se pot obține relații despre bunurile scoase din
funcțiune scoase la licitație şi condițiile pe care
trebuie să le îndeplinească potențialii achizitori
pentru a fi admişi la licitație. Telefon
0253.277.151, fax 0253.277.100, mobil
0728.283.841. 5.Condiții de participare la licitație: Poate participa orice persoană fizică sau
juridică potenţial cumpărătoare, care prezintă,
până la data ținerii şedinței de licitaţie, următoarele documente: a)chitanța de achitare a
cotei de cheltuieli de participare la licitaţie,
eliberată de casieria instituției publice; b)copie
de pe Certificatul de înmatriculare la Registrul
comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele
juridice române, sau actul de identitate pentru
persoanele fizice. 6. Prețul de pornire a licitației: Nr.crt; Denumirea bunului; Preț pornire
licitație; Cota de cheltuieli de participare la
licitație: 1.; Autoturism Dacia 1310 L; 717Lei;
72Lei. 2.; Maşină autopropulsantă Belarus;
11.279 Lei; 1128Lei. 3.; Tractor U445; 4180Lei;
418Lei. 4.; Autospecializată Roman tip 10250;
8245Lei; 825 Lei. 7. Cota de cheltuieli de participare la licitație. Cota de cheltuieli de participare la licitație este precizată la pct.6 şi se

achită la casieria Primăriei Peştişani, până cel
târziu la data ținerii licitației.
l 1.Informaţii generale privind concedentul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: Comuna
Daneți, Strada Principală, nr.160, județul
Dolj, telefon: 0251.377.001, fax:
0251.377.001, e-mail: primariadaneti@
yahoo.com, cod fiscal: 4553518. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: teren situat
în intravilanul comunei Daneți, pe strada
Tîrgului, nr.35, identificat cu număr cadastral 32518, în suprafață de 9.293mp, aparținând domeniului public al comunei Daneți,
conform Hotărârea Consiliului local al
comunei Daneți nr.78 din 10.12.2019 şi temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: prin solicitarea
scrisă, transmisă cu cel puțin 4 zile înainte,
de la sediul Primăriei Comunei Daneți.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: de la secretariatul
Primăriei Comunei Daneți, Strada Principală, nr.160, județul Dolj, de luni până
vineri, între orele 08.00-16.00, sau de pe
site-ul UAT Daneți, www.primariadaneti.ro.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Costul documentației de atribuire este de
50Lei pe suport hârtie şi gratuit în format
electronic. Costul documentației se achită la
Casieria Primăriei Daneți. 3.4.Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 05.02.2020,
ora 16.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data limită de depunere a ofertelor:
12.02.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă
la Registratura Primăriei Comunei Daneți,
Strada Principală, nr.160, județul Dolj.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original şi
2 exemplare copii. 5.Data şi locul la care se
va desfăşura sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 12.02.2020, ora 11.00, la sediul
Primăriei Comunei Daneți, Strada Principală, nr.160, județul Dolj. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la secția de
contencios administrativ a Tribunalului
Dolj, cu sediul în Mun.Craiova, str.Brestei,
nr.12, jud.Dolj, tel.0251.410.140, Fax:
0251.410.140, email: egistraturaacte.dj@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.01.2020.
l 1.Informaţii generale privind concedentul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa ale
persoanei de contact de e-mail: Comuna
Daneți, Strada Principală, nr.160, județul
Dolj, telefon: 0251.377.001, fax: 0251.377.001,
e-mail: primariadaneti@yahoo.com, cod
fiscal: 4553518. 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie

concesionat: Teren situat în intravilanul
comunei Daneți, pe strada Tîrgului, nr.35,
identificat cu număr cadastral 32519, în
suprafață de 5.000mp, aparținând domeniului public al comunei Daneți, conform
Hotărârea Consiliului local al comunei
Daneți nr.78 din 10.12.2019 şi temeiului legal:
OUG 57/03.07.2019. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel puțin 4 zile înainte, de la sediul
Primăriei Comunei Daneți. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: de la secretariatul Primăriei
Comunei Daneți, Strada Principală, nr.160,
județul Dolj, de luni până vineri, între orele
08.00-16.00, sau de pe site-ul UAT Daneți,
ww.primariadaneti.ro. 3.3.Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Costul documentației de
atribuire este de 50Lei pe suport hârtie şi
gratuit în format electronic. Costul documentației se achită la Casieria Primăriei Daneți.
3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.02.2020, ora 16.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere
a ofertelor: 12.02.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi
depusă la Registratura Primăriei Comunei
Daneți, Strada Principală, nr.160, județul
Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original şi 2 exemplare copii. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 12/02/2020, ora 11.00,
la sediul Primăriei Comunei Daneți, Strada
Principală, nr.160, județul Dolj. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție
se poate introduce la secția de contencios
administrativ a Tribunalului Dolj, cu sediul în
Mun.Craiova, str.Brestei, nr.12, jud.Dolj,
tel.0251.410.140, Fax: 0251.410.140, email:
egistraturaacte.dj@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 15.01.2020.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport marfa generala nr
0444713000 pe numele Niculache Marian. Il
declar nul.
l Pierdut carnet de student, eliberat de
USAMV, pe numele Cristian Florin. Îl declar
nul.
l Pierdut chitanțier AUGSBURG INTERNATIONAL, Seria 8722101 până la 8722150.
Se declară NUL.
l Pierdere carnet CECCAR Popovici Cosmin
Adrian, Bucureşti, Al.Barajul Lotru, Nr.3,
Număr Carnet 42940/2012.
l Pierdut certificat constator nr.36397 din
6.05.2010. pe numele Golasu Oana Olimpia
PFA.
l Pierdut card avocat pe numele Ţigănuş Gh.
Mariana. Îl declar nul.

De trei ani, de când
ANDREEA SCARLET MATEI
s-a mutat printre îngeri la numai 31 de ani,
Pământul este mai sărac - mult mai sărac, iar
Cerul este mai bogat - mult mai bogat.
Într-o zi vom fi din nou împreună.
LMK

