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OFERTE SERVICIU
l SC Trans Grup Agapia SRL Sibiu 
angajează: -11 instalatori apă canal; 
-7 excavatorist pentru excavatoare cu 
rotor de mare capacitate; -15 zidar 
rosar-tencuitor ;  -11 tâmplar 
universal. Telefon: 0371.307.458.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Independenţei nr.4 
bis, etaj 1 şi 2, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
execuţie, pe perioadă determinată de 
36 de luni din cadrul Biroului Înregis-
trare Sistematică, Serviciul cadastru 
al Oficiului de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara Teleorman, de consilier 
gradul I (studii superioare, vechime 
în specialitate 3 ani şi 6 luni). 
Concursul se va desfăşura în peri-
oada 16-21.01.2019, orele 10.00. Peri-
oada de depunerea a dosarelor este 
19.12.2018-07.01.2019, la sediul 
OCPI Teleorman. Pentru date supli-
mentare consultaţi site-ul OCPI 
Teleorman: www.ocpitr.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Independenţei nr.4 
bis, etaj 1 şi 2, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
execuţie, pe perioadă nedeterminată 
din cadrul Biroului Economic al 
Oficiului de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara Teleorman, de consilier 
gradul I (studii superioare economice, 
vechime în specialitate 3 ani şi 6 luni). 
Concursul se va desfăşura in peri-
oada 16-21.01.2019, orele 10.00. Peri-
oada de depunerea a dosarelor este 
19.12.2018-07.01.2019, la sediul 
OCPI Teleorman. Pentru date supli-
mentare consultaţi site-ul OCPI 
Teleorman: www.ocpitr.ro.

l SC Pharco Impex 93 Societate SRL 
cu sediul in Bucuresti, str. Coriolan 
M a r c i u s  n r. 2 3 ,  s e c t o r  5 , 
J40/17137/1993, CUI 4218882, anga-
jeaza Reprezentant Medical cod COR 
243302. Cerinte: studii superioare; 
experienta in domeniu vanzarii 
produselor farmaceutice; capacitate 
buna de analiza si sinteza a informati-
ilor; engleza si araba scris si vorbit 
nivel avansat; flexibilitae/ adaptabili-
tate/ rezistenta la stres/ munca in 
echipa/ program de lucru prelungit si 
detasari in tara si strainatate; permis 
de conducere auto. Cei interesati pot 
depune CV-ul si insotit de actele de 
studii si scrisoare de intentie pe adresa 
de e-mail: avocatalatar@gmail.com, 
pana pe data de 20.12.2018 inclusiv. 
Selectia va avea loc in data de 
21.12.2018 se va face in baza docu-
mentelor transmise prin e-mail.

l Primăria Municipiului Oltenița cu 
sediul în B-dul Republicii, nr.40, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea postului contractual 

vacant de ”muncitor I” în cadrul  
Compartimentului Parcuri şi zone 
verzi al Direcției pentru adminis-
trarea domeniului public şi privat. 
-vechime în specialitatea studiilor 
-minimum 9 ani; -să dețină  autori-
zație de fochist valabilă eliberată de 
I.S.C.I.R. Bucureşti. Data-limită 
până la care se pot depune dosarele 
de concurs -07 ianuarie 2019, ora 
16.00; Tipul probelor de concurs, 
locul, data şi ora desfăşurării aces-
tora: a) selecţia dosarelor de înscriere 
-09 ianuarie 2019; b) proba scrisă -16 
ianuarie  2019, ora 09.00 la sediul 
organizatorului; c) interviul -la cel 
mult 4 zile lucrătoare de ore de la 
susținerea probei scrise. Informații 
suplimentare se pot obține la Servi-
ciul  Resurse umane -telefon 
0242.515.770, persoană de contact 
Postelnicu Larisa.

l Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti, 
prin manager, organizează concurs, 
în conformitate cu dispoziţiile Legii 
nr. 95/2006, privind reforma în sănă-
tate, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi dispoziţiile 
Ordinului MS nr.954/2017, pentru 
modificarea anexei la Ordinul MSP 
nr.284/2007, privind aprobarea Meto-
dologiei-cadru de organizare şi desfă-
şurare a concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele 
publice, pentru ocuparea funcţiei de 
director financiar-contabil, studii 
superioare de lungă durată în profil 
economic, cel puţin 2 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Concursul 
constă în următoarele probe: proba 
scrisă, 18.01.2019, ora 9.00, susţinerea 
pro iec tu lu i  de  spec ia l i ta te , 
23.01.2019, ora 9.00, şi interviul de 
selecţie, 23.01.2019, ora 11.00, la 
sediul Spitalului de Psihiatrie Drăgo-
eşti, strada Spitalului, nr.1, Drăgoeşti, 
judeţul Vâlcea. Înscrierile se fac la 
compartimentul RUNOS al Spita-
lului de Psihiatrie Drăgoeşti, judeţul 
Vâlcea, până în data de 10.01.2019, 
ora 13.00, inclusiv, persoană de 
contact: Barbu Mariana, telefon: 
0250.762.331.

l Orasul Novaci - Primaria, organi-
zeaza concurs de ocupare  a 1 (una) 
functie de asistent medical grad 
debutant din cadrul compartimen-
tului de asistenta medicala pentru 
unitatile de invatamant. Concursul 
consta intr-o proba scrisa si o proba 
interviu, organizat in data de 
31.01.2019,ora 10:00, respectiv 
05.02.2019, ora 10:00 la sediul Prima-
riei orasului Novaci.  Data limita de 
inscriere la concurs este 08.01.2019, 
ora 16:00 la Compartimentul Resurse 
Umane,  relatii suplimentare se pot 
obtine la  telefonul 0253/466221. 
Candidatii trebuie sa indeplineasca 
cumulativ urmatoarele: Conditii 
generale stabilite conform art.3 din 
HG nr.286/2011 si anume: -are ceta-
tenia romana, cetatenie a altor state 
member ale Uniunii Europene sau a 

statelor apartinand Spatiului 
Economic European si domiciliul in 
Romania; -cunoaste limba romana, 
scris si vorbit; -are varsta minima 
reglementata de prevederile legale; 
-are capacitate deplina de exercitiu; 
-are o stare de sanatate corespunza-
toare postului pentru care candi-
deaza, atestata pe baza adeverintei 
medicale eliberate de medicul de 
families au de unitatile sanitare abili-
tate; -indeplineste conditiile de studii 
si, dupa caz, de vechime sau alte 
conditii specifice potrivit cerintelor 
postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru savar-
sirea unei infractiuni contra umani-
tatii, contra statului ori contra 
autoritatii, de serviciu sau in legatura 
cu serviciul, care impiedica infaptu-
irea justitiei, de fals ori a unor fapte 
de coruptie sau a unei infractiuni 
savarsite cu intentie, care ar face-o 
incompatibila cu exercitarea fuctiei, 
cu exceptia situatiei in care a inter-
venit reabilitarea. Conditii specifice: 
- diploma/adeverinta de absolvire 
scoala postliceala sanitara in speciali-
tatea asistent medical generalist; - 
c e r t i f i c a t  d e  m e m b r u 
O.A.M.G.M.A.M.R.; - vechime in 
specialitate studiilor absolvite-nu este 
cazul. - apt medical (Medicina 
Muncii).

l Arhivele Naţionale anunţă organi-
zarea concursului de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional superior, în cadrul Biro-
ului  Financiar-Contabil itate. 
Concursul se desfăşoară la sediul 
Arhivelor Naţionale din Bucureşti, 
B-dul Regina Elisabeta, nr.49, sector 
5, în data de 17 ianuarie 2019, ora 
10.00 -proba scrisă. Proba interviu va 
avea loc în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Arhivelor 
Naţionale în perioada 18 decembrie 
2018-07 ianuarie 2019, inclusiv. 
Condiţiile de participare la concurs 
sunt: -studii universitare de licenţă, 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ramura ştiinţelor economice; 
-cunoştinţe de contabilitate, dovedite 
cu documente care să ateste deţinerea 
acestor competenţe (acte de studii, 
diplome, certificate, atestate, autori-
zări etc.), emise în condiţiile legii; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice- 
minimum 7 ani. Relaţii suplimentare 
se pot obţine de la d-na Niculina 
Bădulescu -referent, la sediul Arhi-
velor Naţionale din Bucureşti, B-dul 
Regina Elisabeta, nr.49, sector 5, 
telefon: 021.303.70.80 /int. 15772, fax: 
021.312.69.87, e-mail: resurseu-
mane@ arhivelenationale.ro.

l Institutul Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul 
în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calis-

trat Grozovici, nr.1, în conformitate 
cu prevederile HG 286/2011, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmă-
toarei funcţii contractual vacante, pe 
durată nedeterminată: -1 (un) post 
infirmieră (G) -Secţia Clinică II -Boli 
Infecţioase Adulţi. Concursul se va 
desfăşura la sediul institutului, după 
următorul calendar: -Termenul de 
depunere a dosarelor: 07.01.2019, ora 
13.00; -Testarea psihologică: în data 
de 15.01.2019, ora 10.00; -Proba 
scrisă: în data de 17.01.2019, ora 
10.00; -Proba practică: în data de 
23.01.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-şcoală generală; -curs de infirmiere 
organizat de Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România 
sau curs de infirmiere organizat de 
furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
cu aprobarea Ministerului Sănătăţii 
-Direcţia Generală Resurse Umane şi 
Certificare; -6 luni vechime în activi-
tate. 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 Institutului 
Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balş”. Relaţii suplimentare 
la sediul Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”, 
persoană de contact: referent Ştefan 
A l e x a n d r u - M a r i u s ,  t e l e f o n : 
021.201.09.80, interior: 3055, adresă 
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.

l Muzeul Judeţean de Etnografie şi 
Artă Populară, cu sediul în Baia 
Mare, strada Dealul Florilor, nr.1, 
județul Maramureş, organizează 
concurs în data de 17.01.2019, ora 
10.00 (proba practică) şi în data de 
23.01.2019, ora 10.00 (proba interviu), 
pentru funcția contractual vacantă 
de muncitor în vederea ocupării pe 
perioadă nedeterminată a unei 
funcţii contractual vacantă. Condiţii 
generale de participare la concurs: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute la art.3 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare: -1 post 
muncitor M-G I (funcţie de execuţie 
în cadrul Compartimentului Admi-

nistrativ Întreținere Pază): -Studii 
medii sau generale /şcoală profesio-
nală, calificare profesională în dome-
niul: tâmplar/ dulgher restaurator/ 
zugrav-vopsitor /zidar restaurator /
strungar. Condiții de vechime: 5 ani 
vechime. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Muzeului 
Judeţean de Etnografie şi Artă Popu-
lară până la data de 09.01.2019, ora 
15.00. Relaţii suplimentare privind 
bibliografia şi conţinutul dosarului de 
înscriere se pot obţine de la sediul 
instituției: Baia Mare, strada Dealul 
Florilor, nr.1. Persoană de contact: 
B u r d e a  A d e l u ț a ,  t e l e f o n : 
0262.276.895.

l Primăria Petreşti, cu sediul în loca-
litatea Petreşti, strada Principală, 
numărul 1, judeţul Dâmboviţa, orga-
nizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de inspector, clasa I, 
grad profesional asistent, Biroul 
contabilitate, 1 (un) post. Concursul 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
Petreşti astfel: -Proba scrisă în data 
de 18 ianuarie 2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 21 ianuarie 2019, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul ştiinţelor economice; -vechime 
minimă un an în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Petreşti. Relaţii suplimentare şi coor-
donatele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul institu-
ției: Primăria Petreşti, persoană de 
contact: Ilie Adelina, inspector relaţii 
cu publicul şi secretariat, telefon/fax: 
0245.730.084, e-mail: primariapetres-
tidb@yahoo.com.

l Şcoala Gimnazială Nr.1, sat 
Gârceni, cu sediul în localitatea 
Gîrceni, judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant de îngrijitor, 0,25 
normă,  conform HG nr.286/ 

NOTIFICARE

  Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, 
jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 
0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva 
debitorului S.C. CRĂIASA STANA S.R.L., prin Încheierea civilă nr. 
119/JS/CC/28.11.2018  pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, 
în Dosarul 3222/115/2018.
  Debitorul S.C. CRĂIASA STANA SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.   
  Creditorii debitorului S.C. CRĂIASA STANA S.R.L cu sediul social în localit. Globu 
Craiovei, comuna Iablanița, nr. 237, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul 
Comerţului  J11/235/2012, CUI 30184622 trebuie să procedeze la înscrierea la masa 
credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la Tribunalul 
Caraș-Severin până la termenul limită din data de 14.01.2019. Cererile trebuie 
însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
21.01.2019, ora 8.00; -Proba practică 
în data de 21.01.2019, ora 14.00; 
-Proba interviu în data de 21.01.2019, 
ora 16.30. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -minim 
studii gimnaziale încheiate; -vechime 
minimă: 1 an. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale Gârceni. Relaţii supli-
mentare la sediul Școlii Gimnaziale 
Gârceni, persoană de contact: Boboc 
Irina-Luciana, telefon: 0784.271.333, 
fax: 0235.347.186, e-mail: scoala_
garceni@yahoo.ro.

l Administraţia Națională a Rezer-
velor de Stat şi Probleme Speciale 
Unitatea Teritorială 335, cu sediul în 
localitatea Urecheşti, judeţul Bacău, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
administrator I, 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011, modificată şi actu-
alizată. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 15 
ianuarie 2019, ora 10.00; -Interviul în 
data de 16 ianuarie 2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: liceale 
cu diplomă de bacalaureat; -vechime 
în muncă: 5 ani; -vechime în speciali-
tate (activităţi economice/contabili-
tate primară/comerţ) -minimum 5 
ani. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul din com.
Urecheşti, jud.Bacău. Relaţii supli-
mentare la sediul Unităţii Teritoriale 
335, din localitatea Urecheşti, judeţul 
Bacău, persoană de contact: Lungu 
V a s i l e ,  t e l e f o n : 
0234.335.595/0751.154.335, fax: 
0234.335.596, e-mail: ut335@anrsps.
gov.ro.

l În conformitate cu prevederile 
Legii nr.95/2006, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale OMS 
nr.284/2007, privind aprobarea Meto-
dologiei-cadru de organizare şi desfă-
şurare a concursurilor /examenelor 
pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, Spitalul Orăşenesc 
Lipova, cu sediul în Lipova, strada 
A.Vanatu, numărul 11, judeţul Arad, 
organizează concurs/examen pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comite-
tului director al unităţii, după cum 
urmează: -1 post de director medical; 
-1 post de director financiar-contabil. 
La concurs /examen se pot înscrie 
candidaţii care îndeplinesc, cumu-
lativ, criteriile generale şi specifice. 
Criteriile generale sunt următoarele: 
a)au domiciliul stabil în România; b)

nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar 
face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea; c)au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; d)nu au vârsta de 
pensionare, conform prevederilor 
legale în vigoare. Criteriile specifice 
sunt următoarele: a)pentru directorul 
medical: 1.sunt absolvenţi de învăţă-
mânt universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul medicină, specializarea 
medicină; 2.sunt confirmaţi cel puţin 
medic specialist; 3.au minimum 5 ani 
vechime în specialitatea respectivă; b)
pentru directorul financiar-contabil: 
1.sunt absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
profil economic; 2.au cel puţin 2 ani 
vechime în specialitatea studiilor. 
Concursu l / examenul  pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comite-
tului director al unităţii se va orga-
niza în data de 15 ianuarie 2019, ora 
10.00 -proba scrisă, respectiv data de 
16 ianuarie 2019, ora 9.00 -susţinere 
orală a proiectului de specialitate, ora 
13.00 -interviul de selecţie, la sediul 
unităţii. Data-limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de 
concurs este 07 ianuarie 2019, ora 
13.00. Bibliografia pentru concurs/
examen şi temele-cadru pentru 
proiectul de specialitate se afişează la 
sediul Spitalului Orasenesc Lipova şi 
se publică pe site-ul spitalului: spital.
lipova@gmail.com. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefonul: 
0257.563.047 -Biroul Resurse 
Umane.

l Batalionul de Sprijin al Forţelor 
Navale Constanţa, cu sediul în strada 
Ștefăniţă Vodă, nr.4, judeţul 
Constanţa, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de 
personal civil contractual, conform 
HG nr.286/2011: muncitor calificat 
IV (bucătar), nr.posturi: 1 (curs de 
bucătar, studii generale, fără 
vechime); -15.01.2019, ora 10.00 
-proba practică; -21.01.2019, ora 
09.00 -interviul; -data-limită de depu-
nere a dosarelor: 07.01.2019, ora 
15.00. Depunerea dosarelor se va 
face la sediul Batalionului de Sprijin 
al Forţelor Navale, unde vor fi afişate 
şi detaliile organizatorice necesare 
sau pe site-urile: www.navy.ro, www.
posturi.gov.ro. Date de contact ale 
s e c r e t a r i a t u l u i ,  l a  t e l e f o n : 
0241.667.985/0241.667.011, interior: 
238, 461.

l Școala  Gimnazială  Valea 
Moldovei, cu sediul în localitatea 
Valea Moldovei, strada Principală, 
judeţul Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de şofer microbuz 
şcolar, număr posturi: un post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 15.01.2019, 
ora 10.00; -Proba practică în data de 
17.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 22.01.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: medii; 
-vechime: minim 3 luni; -posedă 
atestat profesional, valabil pentru 
transportul rutier de persoane, 
eliberat de ARR; -experiență în trans-
port copii cu microbuz şcolar. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimna-
ziale Valea Moldovei. Relaţii supli-
mentare la sediul Școlii Gimnaziale 
Valea Moldovei, persoană de contact: 
Simirea Elena Meda, telefon: 
0230.573.068, fax: 0230.573.068.

l Direcția Educație, Cultură şi 
Tineret Slobozia, cu sediul în 
Slobozia, b-dul Unirii, nr.6, jud.
Ialomiţa, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale de execuţie, temporar vacante, 
de şofer I, în cadrul Compartimen-
tului Administrativ/DECT Slobozia. 
Proba scrisă va avea loc la sediul 
DECT S loboz ia  în  data  de 
10.01.2019, ora 09.00. Interviul va 
avea loc la sediul DECT Slobozia în 
data de 14.01.2019, ora 10.00. Dosa-
rele de înscriere se vor depune la 
sediul instituţiei până la data de 
27.12.2018, ora 16.30. Condiţiile de 
participare la concurs: a)studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat, 
sau studii generale; b)vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: 3 ani şi 
6 luni; c)permis de conducere cat.B. 
Anunţul privind concursul şi biblio-
grafia sunt afişate la sediul Direcției 
Educație, Cultură şi Tineret Slobozia 
şi pe site-ul: www.sloboziail.ro. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
secretarul comisiei de concurs: Deda 
Maria, la numărul de telefon: 
0243.231.450, interior: 176.

l Centrul Rezidenţial pentru 
Persoane Vârstnice Sf.Ioan, cu sediul 
în localitatea Panciu, strada Mihai 
Viteazu, nr.2B, judeţul Vrancea, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
infirmieră, 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 15 ianuarie 2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 18 ianuarie 2019, 
ora 14.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-

nească următoarele condiţii: -studii: 
medii; -vechime: nu necesită vechime 
în muncă; -absolventă a cursurilor de 
infirmieră; -minim 6 luni perioadă de 
voluntariat. 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 din strada Mihai Viteazu, 
nr.2B, oraş Panciu, jud.Vrancea. 
Relaţii suplimentare la sediul: str.
Mihai Viteazu, nr.2B, oraş Panciu, 
jud.Vrancea, persoană de contact: 
Dogaru Mihaela Dorina, telefon: 
0237.275.249, e-mail: sfioan.panciu@
gmail.com.

l Spitalul de Psihiatrie Sfânta 
Maria- Vedea, cu sediul în Vedea, 
județul Argeş, organizează în confor-
mitate cu HG 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de  
referent  de specialitate debutant (S), 
pentru Biroul RUNOS, pe durată 
nedeterminată. 1.Concursul se desfă-
şoară în cadrul Spitalului de Psihia-
trie Sfânta Maria Vedea astfel: în 
data de 15.01.2019, începând cu ora 
10.00, pentru proba scrisă; în data de 
21.01.2019, începând cu ora 10.00, 
pentru interviu. 2.Condiții specifice 
de participare la concurs: studii supe-
rioare cu diplomă de licenţă în studii 
economice, fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în perioada 19.12.2018-
07.01.2019, ora 14.00, la sediul Spita-
lului de Psihiatrie Sfânta Maria 
Vedea- birou RUNOS. Pe site-ul 
Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria 
Vedea, respectiv www.spitalpsihsf-
maria.ro şi la avizierul spitalului se 
află afişate: anunțul, bibliografia de 
concurs, fişa postului vacant. Relații 
suplimentare la telefon 0248.248.109, 
biroul RUNOS şi pe www.spitalp-
sihsfmaria.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.4, jud.
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant, repartizat 
pe perioadă determinată, pentru 
implementarea Programului naţional 
de cadastru şi carte funciară, cores-
punzător funcţiei contractuale de 
execuţie din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dolj- Serviciul Cadastru- Biroul Înre-
gistrare Sistematică, cu încadrare pe 
perioadă determinată de 36 de luni, 
după cum urmează: 1 post consilier 
cadastru gr.I,  în temeiul HG 
286/23.03.2011, modificată şi comple-
tată; 1 post consilier cadastru gr.II,  în 
temeiul HG 286/23.03.2011, modifi-
cată şi completată. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă în data 
de 15.01.2019 ora 10,00, proba 
interviu în data de 21.01.2019 ora 
10,00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 

diplomă sau studii universitare cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă ȋn 
specializarea (programul de studii): 
măsurători terestre şi cadastru, 
cadastru, geodezie, cartografie; 
vechime ȋn specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției:  minim 3 
ani şi 6 luni pentru postul de  consi-
lier cadastru gr.I, şi  minim 6 luni 
pentru postul de  consilier cadastru 
gr.II. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la 
data de 07.01.2019 inclusiv, ora 16,00, 
la sediul OCPI Dolj, cam.104. Relaţii 
suplimentare la sediul OCPI Dolj 
tel.0251.413.128/0251.414.286, 
int.118, fax 0251.418.018, e-mail: dj@
ancpi.ro.

l Unitatea Militară 02576 Bucureşti 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil 
contractual Contabil IA/M, la conta-
bilitate, prevăzut cu studii medii, cu 
diplomă de bacalaureat şi curs în 
domeniul contabilitate pentru absol-
venţii de licee cu alt profil faţă de 
liceul economic, astfel: pe data de 
31.01.2019, ora 12.00 (proba scrisă)  
şi pe data de 06.02.2019, ora 10.00 
(interviul) la sediul Unităţii Militare 
02576 Bucureşti. Vechimea în muncă 
în specialitatea studiilor: minim 6 ani 
şi 6 luni. Data limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de 
concurs este 10.01.2018, ora 14.00. 
Detalii privind condiţiile generale şi 
specifice pentru ocuparea postului, 
tipul probelor de concurs, locul şi ora 
desfăşurării acestora, tematica şi 
bibliografia de concurs se pot obţine 
la telefon 021.4207122/int. 106; 
0214201983/int. 114 sau la sediul 
Unităţii Militare 02576 Bucureşti, Str.
Antiaeriană, nr. 6-8, sector 5, Bucu-
reşti.

l Direcția de Impozite şi Taxe 
Locale a Sectorului 5 cu sediul in 
Bucureşti, Str. Mihail Sebastian nr.23, 
bl S13, Sector 5,  organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante pe perioada nedetermi-
nată, în conformitate cu prevederile 
H.G. nr.286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare. Serviciul 
Prelucrarea Automata a Datelor 
-Direcţia de Impozite şi Taxe Locale 
a Sectorului 5: -1 post -inspector de 
specialitate Gr.II -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă. Conditiile de 
participare, continutul dosarului de 
înscriere şi condițiile de desfăşurare a 
concursului, bibliografia de concurs, 
sunt afisate pe site-ul şi la sediul insti-
tuției. Concursul se va desfasura la 
sediul Direcției de Impozite şi Taxe 
Locale a Sectorului 5, str Mihail 
Sebastian nr.23, bl S13, sector 5. - 
depunerea dosarelor se face  în peri-
oada 18.12.2018 –07.01.2019 ora 15 
la sediul Direcției de Impozite şi Taxe 
Locale a Sectorului 5, Str Mihail 
Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5,  



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI

Marți, 18 decembrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunț în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

Compartimentul Resurse Umane și 
SSM; - proba scrisă se va desfășura în 
data de 16.01.2019 ora 10:00 la sediul 
Direcției de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5, Str Mihail Sebastian 
nr.23, bl S13, Sector 5, iar data inter-
viului va fi  comunicată ulterior. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0724500063 -Compartimentul 
Resurse Umane și SSM- inspector 
principal Samoilă Cristina.

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioada nedeterminată a următoa-
relor posturi contactuale vacante. 
Direcția Generală de  Management al 
Resurselor -Direcția de achiziții, inves-
tiții și servicii administrație generală 
-Serviciul de achiziții •1 post expert 
IA. Condiţii specifice: •studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; •vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de minimum 6 ani; 
•cunoştinţe de operare pe calculator 
-Microsoft Office –Word; Excel (nece-
sitate și nivel): nivel mediu. Direcția 
Generală de  Management al Resur-
selor, Direcția de achiziții, investiții și 
servicii administrație generală, 
Compartiment Logistică. •2 posturi 
șofer tr. I. Condiţiile specifice: 
•Minimum studii gimnaziale; 
•Vechime minimum 3 ani; •Permis de 
conducere valabil categoria B. Corpul 
de Control al Preşedintelui. -1 post 
consilier IA. Condiţii specifice: 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: minim 6 
ani; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 
Concursul se organizează la sediul 
Institutului Naţional de Statistică din 
București, Bd. Libertăţii 16, sector 5, 
București, în data de 22.01.2019, ora 
10:00, proba scrisă și 28.01.2019, inter-
viul. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României Partea a 
III-a, la sediul Institutului Naţional de 
Statistică din bd. Libertăţii nr.16, sector 
5, București. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art. 6  din H.G. nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare la concurs aprobate 
și bibliografia stabilită se afișează la 
sediul Institutului Naţional de Statis-
tică și pe site-ul Institutului Naţional 
de Statistică (www.insse.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Institutului Naţional de Statistică și la 
numărul de telefon: (021) 317.77.82.

CITAŢII
l Alam Bashir Junaid este citat în 
ziua de 7 februarie 2019, la Judecă-
toria Dorohoi, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 464/222/2018, având ca 

obiect divorţ de Bruma Maillebuau 
Magda Roxana.

l Citat în calitatea pârât Pană Mihai 
Hanibal dos 14873/55/2018 Judecă-
toira Arad termen 15.01.2019 sala 
215 ora 9, în proces cu Isachi 
Anamaria pentru exercitare autori-
tate parintească, stabiire pensie.

l Citez pe numitii Stana Ecaterina si 
Stana Petru, cu ultimul domiciliu in 
Sepreus nr. 481 jud. Arad sa se 
prezinte la Judecatoria Chisineu 
C r i s ,  p e n t r u  d o s a r u l  n r. 
1117/210/2017 cu termen de judecata 
la data de 08.01.2019, avand ca obiect 
cererea lui Cirpaci Benedict, pentru 
rectificare carte funciara privind 
imobilului situat in Sepreus nr. 383 
jud. Arad, CF 301946 Sepreus topo 
654.655/a Sepreus.

l Se citeaza la Judecatoria Arad, 
dosar nr. 14465/55/2018 in data de 
22.01.2019, sala 215, ora 08:30, 
Moraru Daniela in calitate de parat 
in proces cu Moraru Daniel recla-
mant, obiect divort.

l Mihai Nicolae Grigore, cu domici-
liul cunoscut în București, str. 
Covasna, nr. 37, bl. A19, sc. A, et. 3,  
ap.13, sector 4 este chemat la Judecă-
toria Sectorul 4 București, cu sediul 
în București ,  str.  Danielopol 
Gheorghe, nr. 2-4, sector 4, cam. 222 
în data de 10.01.2019, ora 9:00, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
6612/4/2004, în litigiu cu Banca 
Română de Scont SA - Bancă în 
faliment - reclamant, prin lichidator 
Fondul de Garantare a Depozitelor 
Bancare - pentru pretenţii.

l Roșu Constantin, cu ultimul domi-
ciliu în Iași este chemat la Judeca-
toria Iaşi, pe str. Anastasie Panu 
nr.25, camera Sala 5, în ziua de 
14.01.2019, completul C39 M, ora 
8.30, în calitate de pârât, în dosarul 
nr. 13684/245/2018, în contradictoriu 
cu Roșu Mihaela Oana în calitate de 
reclamant, divorț fără minori.

DIVERSE
l Inspectoratul de Poliţie al Jude-
ţului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, 
b-dul CFR, nr.9, cedează cu titlu 
gratuit, în condiţiile Instrucţiunilor 
MAI 167/2009, două animale de 
serviciu (câini), care nu au fost valo-
rificaţi, conform licitaţiilor publice 
deschise cu strigare.

l Domnul Marian SAMOILĂ, bran-
cardier în cadrul Secției Anestezie 
Terapie Intensivă din  Spitalul Clinic 
de Urgenţă  “Bagdasar - Arseni” 
București, este convocat la Serviciul 
R.U.N.O.S.  al  inst ituției ,  în 
maximum 10 zile de la publicarea 
prezentului anunț.

l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul 
în Loc.Stefanestii de Jos, Str. Busteni, 

nr.7, jud.Ilfov, Tel:0372128800/ 
0371641893, dorește să obţină autori-
zaţie de mediu pentru punctul de 
lucru din Oras Curtici, str. 1 Decem-
brie 1918, nr.45, jud. Arad, Super-
market  unde  se  desfășoară 
activităţile de comert cu amanuntul 
in magazine nespecializate cu 
vanzare predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun cod 
CAEN 4711; Comert cu amanuntul 
al painii, produselor de patiserie, si 
produselor zaharaoase, in magazine 
specializate cod CAEN 4724, 
coacerea si comercializarea produ-
selor congelate de patiserie -brutarie 
cod CAEN 1071 -în scopul comercia-
lizarii, având ca principale faze ale 
procesului tehnologic următoarele: 
coacerea produselor congelate de 
patiserie-brutarie si comercializarea 
produselor finite catre consumatorul 
final. Măsurile de protecţie a facto-
rilor de mediu: Apă: SH; SG. Aer: 
Sistem de ventilare/ climatizare. Sol: 
Platforme betonate. Gestiunea deşeu-
rilor: eurocontainer; presa balotat 
cartoane; recipiente; colectarea  selec-
tiva in unitate in vederea reciclarii. 
Observaţiile publicului formulate în 
scris/informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului se depun/pot 
fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului-Arad, Splaiul 
Mureșului FN, tel.0257/280331; 
0257/280996, în termen  de zece zile 
lucrătoare după data publicării 
prezentului anunţ.

l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul 
in judetul Ilfov, localitatea Stefanestii 
de Jos, Str.Busteni, nr.7, cod postal 
077175, tel.0372128800, supune 
dezbaterii publice solicitarea auto-
rizaţiei de mediu pentru activitățile 
„Comert cu amanuntul-cod CAEN 
4711”, desfășurata în  Targu Neamt, 
Strada Tudor Vladimirescu nr.2A, 
Jud.Neamt. Informaţiile privind 
activitatea pot fi consultate la sediul 
APM.Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 
22 Decembrie nr.5, de luni până joi 
între orele 8:00-16:30 și vineri orele 
8:00-14:00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM.Neamţ 
în termen de 10 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ.

l SC Rewe Romania SRL, cu sediul 
in judetul Ilfov, localitatea Stefanestii 
de Jos, Str.Busteni, nr.7, cod postal 
077175, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii pentru 
obtinerea Autorizatiei de Mediu nece-
sara functionarii Punctului de lucru 
din Horezu, Strada Tudor Vldimi-
rescu, nr.43, judetul Valcea. Informa-
tiile privind potentialul impact 
asupra mediului al proiectului 
propus pot fi consultate, iar eventua-
lele sugestii si contestatii se pot 
depune in scris, sub semnatura si cu 
date de identificare, la sediul APM.
Valcea, Ramnicu Valcea, Strada 
Remus Bellu, nr.6, Jud.Valcea.

l SC Rewe Romania SRL, cu sediul 

in judetul Ilfov, localitatea Stefanestii 
de Jos, Str.Busteni, nr.7, cod postal 
077175, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii pentru 
obtinerea Autorizatiei de Mediu nece-
sara functionarii Punctului de lucru 
din loc.Sat Dudu, Com.Chiajna, 
str.I.L. Caragiale, nr.11B, judetul 
Ilfov. Informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului al proiec-
tului propus pot fi consultate, iar 
eventualele sugestii si contestatii se 
pot depune in scris, sub semnatura si 
cu date de identificare, la sediul 
APM.Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, Bucuresti.

l Andrei Ioan IPURL notifica 
deschiderea procedurii generale de 
insolventa fata de debitoarea Doly 
Super Market SRL cu sediul în 
Ploiesti, Str. Sever Axente, nr. 1, 
Judetu l  Prahova ,  dosar  nr. 
5678/105/2018, Tribunalul Prahova. 
Termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor 
04.02.2019; termen tabel preliminar: 
25.02.2019; termen tabel definitiv: 
22.03.2019; data sedintei adunarii 
creditorilor 04.03.2019, ora 08:30.

l Ocolul Silvic Eparhial cu sediul în 
Comuna Bălești, Sat Cornești,  Nr 
284A, Judetul Gorj anunță publicul 
interest asupra luării deciziei de 
emitere a avizului de mediu de către 
APM Dolj, pentru Amenajamentul 
Silvic UP I Arhiepiscopia Craiovei. 
Documentația care a stat la baza 
emiterii deciziei de emitere a avizului 
de mediu se găseşte la sediul APM 
Dolj, Mun.   Craiova,  Str. Petru 
Rareș, Nr. 1, Județul Dolj, pe site-ul 
APM Dolj  (http://apmdj.anpm.ro)  şi 
la sediul Ocolului Silvic Eparhial din 
Comuna Bălești, Sat Cornești,  Nr 
284A, Județul Gorj.

l Consiliul Local al orașului Breaza, 
str.  Republicii ,  nr. 82 B, tel: 
0244/340.508, fax: 0244/340.528, 
e-mail: contact@primariabreaza.ro 
anunță declanșarea procedurii de 
atribuire a autorizațiilor taxi disponi-
bile. - Numărul autorizațiilor taxi 
care sunt disponibile în număr de 10, 
numere de ordine: 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 18; 19; 20. - Data limită pană 
la care pot fi depuse cererile de 
înscriere pentru participarea la 
procedura de  atr ibuire  este 
15.02.2019. - Solicitanții cuprinși în 
lista de așteptare la data prezentului 
anunț: - Documentele care trebuiesc 
depuse sunt: a) cerere de participare 
la procedura de atribuire; b) decla-
rație pe proprie răspundere că deține 
autorizație de transport valabilă; c) 
declarație pe propria răspundere că 
deține, sau că va deține în termen de 
maxim 6 luni, autovehicule, pe tipuri, 
în proprietate, sau în temeiul unui 
contract de leasing, cu precizarea 
criteriilor de departajare pe care le 
îndeplinește fiecare pentru obținerea  
punctajelor; d) declarație pe proprie 
răspundere că deține, sau va deține 

autovehicul a cărui vechime nu depă-
șește 5 ani de la data fabricației; e) 
scrisoare de garanție în cuantum de 
5% din valoarea cu care va fi achiziți-
onat fiecare autovehicul, pentru 
fiecare dintre acestea, în cazul în care 
transportatorul autorizat nu deține 
autovehiculele necesare la data depu-
nerii declarației prevăzute la lit. b). 
Dosarele vor fi depuse la sediul 
Primăriei Oraşului Breaza, din str. 
Republicii, nr. 82 B, la Comparti-
mentul Registratură. - Data anun-
țării rezultatului atribuirii 28.02.2019. 
- Data la care va fi demarată proce-
dura de eliberare a autorizațiilor taxi 
25.03.2019. - Criteriile de departajare 
și punctajele acordate sunt: A. 
Vechimea autovehiculului de la data 
fabricatiei pana la 1 an - 10 puncte 
între 1 și 2 ani - 8 puncte; între 2 și 3 
ani - 6 puncte; între 3 și 4 ani - 4 
puncte; între 4 și 5 ani - 2 puncte. B. 
Clasificarea autovehiculului conform 
normelor de poluare Euro: Euro V - 
15 puncte; Euro IV - 10 puncte; Euro 
III - 5 puncte; Euro II - 0 puncte. C. 
Volumul portbagajului util şi echi-
parea cu instalație pentru aer condiți-
onat. Volumul interior clasa mare 
(peste 600 l) - 6 puncte clasa medie 
(între 300 1 și 6Q0 l) - 5 puncte clasa 
mică (sub 300 1) - 3 puncte. Aer 
condiționat - 10 puncte. D. Vechimea 
în ani de când transportatorul desfă-
șoară autorizat activitate de trans-
port. Se acordă 0.5 puncte pentru 
fiecare an de activitate, autorizat (nu 
mai devreme de anul 2003). E. 
Gradul de protecție al pasagerilor. 
Peste 6 airbaguri - 8 puncte între 4 şi 
6 airbaguri - 6 puncte; 1 airbag - 1 
punct. F. Forma de deținere asupra 
vehiculelor  proprietate - 2 puncte; 
leasing - 1 punct. G. Posibilitatea 
asigurării reale a prezenței autovehi-
culului în activitate de minimum 8 
ore lucrătoare pe zi activitate de peste 
8 ore pe zi - 4 puncte; activitate de 
minimum 8 ore pe zi - 2 puncte. H. 
Dotări suplimentare ale vehiculului; 
dispozitiv GPS monitorizare - 5 
puncte; perete despărțitor între 
conducătorul auto și clienți - 7 
puncte; dispozitiv de plată prin inter-
mediul cardului - 5 puncte; dispozitiv 
fix de înregistrare a precizărilor 
făcute de client - 5 puncte. Elemen-
tele prevăzute la lit. C), E) și H), 
precum și culoarea autovehiculului se 
vor certifica ulterior de R.A.R. prin 
intermediul certificatului de agreare. 
În cazul în care aceste date nu sunt 
identice cu cele prezentate în decla-
rația pe proprie răspundere atribu-
irea autorizației taxi va fi anulată. Pe 
site-ul www.primariabreaza.ro secți-
unea Consiliul local/Hotărâri se 
poate vizualiza: “Regulamentul 
privind organizarea și executarea 
serviciului de transport în regim de 
taxi și de transport în regim de închi-
riere, în orașul Breaza” (HCL 
nr.124/31.08.2017).

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
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cadastrului.  Denumire județ: 
Dâmbovi ța .  Denumire  UAT: 
Șotânga. UAT Șotânga și OCPI 
Dâmbovița anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru UAT Șotânga, pe o perioadă 
de 60 de zile calendaristice, conform 
art. 14 alin. (1) și (2) din Legea 
Cadastrului și a Publicității Imobi-
liare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare.  Data de început a afișării: 
27.12.2018. Data de sfârșit a afișării:   
25.02.2019. Adresa locului afișării 
publice: comuna Șotânga, Strada 
Constantin Brâncoveanu, nr. 373, 
Corp C2. Repere pentru identifi-
carea locației: Sediul Primăriei 
c o m u n e i  Ș o t â n g a ,  S t r a d a 
Constantin Brâncoveanu, nr. 373, 
Corp C2. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la locația în care se va desfă-
șura procedura de afișare a Docu-
mentelor tehnice ale cadastrului. 
Alte indicații pentru cei interesați: - 
afișarea documentelor va avea loc la 
sediul Primăriei comunei Șotânga, 
strada Constantin Brâncoveanu, nr. 
373, Corp C2 în perioada 27.12.2018 
- 25.02.2019; - cererile de rectificare 
a documentelor tehnice ale cadas-
trului se formulează în termen de 60 
de zile de la data afișării și sunt 
însoţite de documente doveditoare. 
Informații privind Programul Nați-
onal de Cadastru și Carte Funciară 
2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI la adresa http://www.ancpi.
ro/pnccf/.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Consiliul de Admi-
nistraţie al Libra Internet Bank SA, 
prin președintele Consiliului de 
Administraţie al Libra Internet 
Bank SA, Ovidiu Petre Melinte, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor băncii la data de 
21.01.2019, ora 17.00, la sediul 
băncii din Calea Vitan, 6-6A, 
Phoenix Tower, et.13, Sector 3, 
București, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Stabilirea remunerării directo-
rilor băncii (membri ai Comitetului 
de Direcţie). 2.Stabilirea remune-
rării administratorilor neexecutivi ai 
băncii. Sunt convocaţi să participe 
la adunare toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor băncii la 
data de 18.01.2019. În cazul neîntru-
nirii cvorumului necesar la data 
primei convocări, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor se va 
întruni la data de 22.01.2019, ora 
17.00, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi. Acţionarii pot participa 
la adunare personal sau prin repre-
zentanţi, în baza unei procuri 
speciale, conform dispoziţiilor 
legale. Procura specială se depune la 
sediul societăţii conform prevede-
rilor legale. Președintele Consiliului 
de Administraţie al Libra Internet 
Bank SA, Ovidiu Petre Melinte.

LICITAŢII
l Erată anunţ. SC Staţiunea 
Izvoare SA - în faliment, in 
bankruptcy, en faillite,  dosar nr. 
5323/100/2011 al Tribunalului 
Maramureș, prin lichidator judiciar 
Pareto Grup IPURL, prin prezenta 
anulează anunţul publicat în ziarul 
Jurnalul Național din data de 07 
decembrie 2018.

l Primăria Comunei Ţigănești orga-
nizează la data de 11.01.2019, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Ţigănești, licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea proprietăţii imobi-
liare „Teren intravilan în suprafaţă 
de 671mp, proprietate privată a 
comunei Ţigănești”. Terenul este 
amplasat în T5, P25, P25/1. Relaţii se 
vor obţine la sediul Primăriei 
Comunei  Ţigăneșt i ,  te lefon: 
0247.330.001, fax: 0247.330.339.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată, organizează licitaţie publică cu 
strigare pentru atribuirea contractului 
de închiriere a unui spaţiu în supra-
faţă de 0,50 mp, situat la parterul 
imobilului din București, sector 5, str. 
Mihai Vodă nr.17, în vederea închiri-
erii acestuia pentru amplasare de 
ATM bancă. Persoanele fizice/juridice 
interesate se vor prezenta la sediul 
Direcţiei Asigurare Logistică Integrată 
din str. Eforie nr.3, sector 5, București, 
tel. 021.303.70.80, interior 30141, de 
unde, în perioada 18. - 21.12.2018 între 
orele 10.00 -14.00, pot solicita Fișa de 
date a achiziţiei și Caietul de sarcini.

l Penitenciarul Mărgineni cu sediul 
în com. I.L. Caragiale, str. Moreni, nr. 
1, județul Dâmboviţa, tel. 0245660210, 
fax 0245660211, organizează licitaţie 
publică în data 21.01.2019, ora 10:00, 
în vederea selecţiei operatorilor servi-
ciilor de telefonie necesare exercitării 
dreptului deţinuţilor la convorbiri 
telefonice prin închirierea unui 
contract având ca obiect implemen-
tarea unui sistem de telefonie, 
conform Deciziei directorului general 
al Administraţiei Naţionale a Peniten-
ciarelor nr. 463/2017. Documentaţiile 
pentru elaborarea și prezentarea 
ofertelor se obțin în urma unei solici-
tări adresate unității organizatoare. 
Relaţii suplimentare la sediul Peniten-
ciarului Mărgineni, tel 0245660210, 
int. 142, e-mail achizitii.pmargineni@
anp.gov.ro.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, cu datele de identificare din 
antet, reprezentata prin asociat coor-
donator av. Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Avantaj Med 
SRL, desemnat prin Sentinta Civila 
nr. 2457 din data de 24.04.2018, 
pronuntata in Dosar nr. 14407/3/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti 
- Sectia a VII a Civila, anunta scoa-
terea la vanzare a bunului imobil aflat 
in proprietatea Avantaj Med SRL, 
constand in proprietate imobiliara de 

tip industrial situata in Bucuresti 
Calea Grivitei nr.371, lot 3. Sector 1, 
compusa din teren in suprafata de  
1810,9 mp, constructii edificate pe 
teren (ateliere reparatii auto) in 
suprafata de 712,8 mp si cota parte 
indiviza de 7,883% (361,35 mp) din 
drumul de acces in valoare totala de 
337.000 euro fara TVA. Vanzare a 
bunului imobil apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 
09.01.2019 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul imobil nu se va adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 7 (sapte) licitatii bilu-
nare in datele de 23.01.2019, 
06.02.2019, 20.02.2019, 06.03.2019, 
20.03.2019, 03.04.2019 si 17.04.2019 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare 
a licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 2000 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, cu datele de identificare din 
antet, reprezentata prin asociat coor-
donator av. Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Avantaj Med 
SRL, desemnat prin Sentinta Civila 
nr. 2457 din data de 24.04.2018, 
pronuntata in Dosar nr. 14407/3/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti 
- Sectia a VII a Civila, anunta scoa-
terea la vanzare a bunurilor mobile 
aflate in proprietatea Avantaj Med 
SRL, constand mijloace de transport 
compus din 2 autoturisme Dacia 
1310 si un Hyunday Terrancan in 
valoare totala de 5.142 RON fara 
TVA. Vanzarea bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se va orga-
niza in data de 09.01.2019 ora 14.30, 
prin licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunurile mobile nu se 
vor adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 5 (cinci) 
licitatii saptamanale in datele de 
16.01.2019, 23.01.2019, 30.01.2019 
06.02.2019 si  13.02.2019 la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licita-
tiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 

mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 100 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
proprietatea imobiliara aparținând 
debitoarei compusă din teren în 
suprafață de 1170 mp și constructiile 
C1 locuinta cu Sc = 103 mp, Su = 
79,39 mp și C3 bloc cu 23 aparta-
mente, situată in Ploiești, str. 
Romană, nr. 41, judet Prahova, 
pentru suma de 4.500.000 lei + TVA. 
Licitaţia va avea loc în 28.12.2018, 
ora 14/00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare în 
suma de 2.000 lei + TVA de la sediul 
lichidatorului și vor depune taxa de 
garanţie de 465.500 lei cu cel putin o 
zi înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării licitația va fi reluată în 
ziua de 04.01.2019 aceeași oră, în 
același loc.

l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul 
in Sibiu, Calea Dumbravii nr. 157, tel. 
0269-23.51.81, fax 0269-24.00.90, cod 
fiscal 4240928, cont IBAN RO 
42TREZ5765005XXX000209 deschis 
la Trezoreria Sibiu, organizeaza lici-
tatie publica cu strigare pentru valori-
ficare a 12 caini de serviciu. 
Animalele de serviciu pot fi vazute la 
sediul Centrului Chinologic Sibiu in 
data de 31.12.2018 intre 09:00-14:00. 
Licitatia va avea loc in data de 
07.01.2019, ora 10:00, la sediul 
Centrului Chinologic Sibiu. In caz de 
neadjudecare, datele de desfasurare a 
urmatoarelor  l ic i tat i i  vor  f i 
23.01.2019, respective 30.01.2019. 
Caietul de sarcini se poate obtine 
incepand cu data de 18.12.2018. 
Documentele de participare la lici-
tatie se depun pana la data de 
28.12.2018, intre orele 08:00-14:00. 
Taxa de participare la licitatie este de 
50 lei, iar garantia de participare 
reprezinta 5% din pretul initial de 
vanzare a bunurilor pentru care se 
liciteaza. Lista complete a bunurilor 
si relatii supplimentare se obtin la 
telefon: (40) 0269-235.181, fax (40) 
0269-24.00.90. www.centrulchino-
logic.ro/interes_public/licitatii_
publice/, sau la sediul centrului: Sibiu, 
Calea Dumbravii nr. 157.

PIERDERI
l Pierdute Carte Identitate, Card 
ADR si Atestat profesional transport 
Marfa si Persoane emise pe numele 
Croitoru Marian Aurel. Le declar nule.

l Pierdut chitanţier seria EAM 
1938705-1938750 al EASY Asset 
Management  IFN SA,  CUI: 
28042464. Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator 
nr.6326/02.03.2011, pentru firma SC 
ASM Edomtal SRL, sediu: localitatea 
Roman, str. Ion Creangă, bl.8, ap.44, 
jud .Neamt ,  CUI :  28127536 , 
J27/154/2011. Îl declarăm nul.

l IF Radacina Stana,  CUI: 
14350049, pierdut: Certificat Înregis-
trare Seria B, Nr.1855215/23.02.2009 
și Certificat Constatator nr. 3951/16 
02 2017 emise de ORC Ialomița. Le 
declar nule.

l Am pierdut carnet de student și 
legitimație CFR pe numele Anca 
Mărgineanu, FPSE, UB. Se declară 
nule.

l Pierdut legitimaţie de student pe 
numele Bratosin Iuliana Ștefania, 
emisă de Universitatea  din Bucu-
rești, Facultatea de Litere.

l Pierdut contract de vânzare  
-cumpărare nr. 3016/1991 emis de 
Sucursala pentru Locuinţe Giulești, 
proces verbal nr.  cu nr. 3016 din 
25.03.1991 emis de Oficiul de Vânzări 
Locuinţe Giulești și CI seria RR nr. 
736168 pe numele Gheorghiţoaia 
Constantin.

l Pierdut legitimaţie de student pe 
numele Măntescu Laurenţiu Petre 
emisă de Universitatea Politehnică 
București sectia Electronică aplicată.

l Pierdut documentul atestat de 
absolvire, emis de Autoritatea Aero-
nautică Civică Română. Declar 
documentul nul. Titular Bacoiu 
Alexandra Beatrice.

l IF Radacina Stana, CUI:14350049, 
pierdut: Certificat Înregistrare Seria 
B, Nr.1855215/23.02.2009 și Certificat 
Constatator nr.3951/16 02 2017 emise 
de ORC Ialomița. Le declar nule.

l Am pierdut carnet de student și 
legitimație CFR pe numele Anca 
Mărgineanu, FPSE, UB. Se declară 
nule.

l Roșu Constantin, cu ultimul domi-
ciliu în Iași este chemat la Judeca-
toria Iași, pe str. Anastasie Panu 
nr.25, camera Sala 5, în ziua de 
14.01.2019, completul C39 M, ora 
8.30, în calitate de pârât, în dosarul 
nr. 13684/245/2018, în contradictoriu 
cu Roșu Mihaela Oana în calitate de 
reclamant, divorț fără minori.


