
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Luni, 20 mai 2019

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

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm 
șofer cat.B pt.curierat Anglia și Scoția. 
Plecare imediată. Relații la telefon: 
0739.615.651.

l SC Mantex General Recycling SRL, 
cu sediul în Lupeni, jud.Hunedoara, 
angajează electrician de întreținere și 
reparații COR 741307. Relații la 
telefon: 0254.512.017.

l SC Mantex General Recycling SRL, 
cu sediul în Lupeni, jud.Hunedoara, 
angajează filator COR 731814. Relații 
la telefon 0254.512.017.

l Clădiri Inteligente SRL angajează 
instalator tehnică sanitară. Lucrări la 
blocuri noi. E-mail: ghenadie.postmo-
dern@gmail.com

l SC Steel Structure Industry  SRL, 
cu sediul în București, Str.Mihai 
Eminescu, nr.216, parter, camera 3, 
apartament 1, Sector.2, având CUI 
28214764 angajează funcționar admi-
nistrativ, cod COR 411001. Rugam 
trimiteti CV la steel.structure@gmail.
com.

l SC Skybase Energy SRL cu sediul în 
București, Str.Tudor Arghezi nr.
Vestului, nr.21, Sector.2, având CUI 
30405642, angajează tehnician mente-
nanță electromecanică -automatică 
echipamente industriale cod COR 
311309. Rugam trimiteti CV la 
skybase@gmail.com.

l Societatea de Construcții Tehnic 
Asist Botoșani angajează pentru șanti-
erele din țară: 10 zidari, 10 fierari 
betoniști, 10 dulgheri și 1 bucătar. 
Relații la 0231.518.912; personal@tas.
ro

l Kizil Elma Trans  Srl din Lipova 
angajeaza 1 sofer profesionist (cod 
COR. 833201), Conditii minime; studii 
medii calificare sofer, vechime in 
domeniu minim 5 ani. CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa; dusa.
rodica@yahoo.com Vor fi luate in 
considerare CV-urile primite pana la 
data de 22.05.2019. Selectia candida-
tilor va avea loc in data de 23.05.2019 
si consta in concurs de CV-uri. Infor-
matii la telefon: 0744638021.                                                                   

l Apa Nova București angajează 
zidar. Candidatul ideal: studii: învăță-
mânt minim obligatoriu, calificare: 
zidar, experiență: minim 1 an. Respon-
sabilități: realizarea unor lucrări de 
întreținere și mentenență pentru 
construcțiile din cadrul societății, efec-
tuarea lucrărilor de întreținere 
construcții, utilizarea echipamentelor/
utilajelor electrice specifice activității. 
Descrierea Companiei: societate furni-
zoare de servicii publice în domeniul 
alimentării cu apă și canalizare a 
Municipiului București .  Puteți 
contacta la adresa de e-mail: ro.anb.
recrutare@veolia.com, telefon: 
0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează 
instalator alimentări apă, canal. 

Candidatul ideal: studii: învățământ 
minim obligatoriu/ medii, calificare: 
Instalator alimentări apă, experiență 
minim 1 an. Responsabilități: reali-
zarea unor lucrări de întreținere și 
mentenență în rețeaua de apă potabilă/ 
rețeaua de canalizare, execută lucrări 
de remediere disfunctionalități din 
cadrul rețelei de alimentare cu apă/ 
rețeaua de canalizare, înlocuirea bran-
șamentelor pe rețeaua de apă potabilă/ 
rețeaua de canalizare. Descrierea 
Companiei: societate furnizoare de 
servicii publice în domeniul alimen-
tării cu apă și canalizare a Munici-
piului București. Puteți contacta la 
adresa de e-mail: ro.anb.recrutare@
veolia.com, telefon: 0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează elec-
trician. Candidatul ideal: studii: învă-
țământ minim obligatoriu/ medii, 
calificare: electrician, experiență: 
minim 1 an. Responsabilități: efectu-
area de manevre în instalațiile electrice 
și electromecanice pentru asigurarea 
funcționării stațiilor de pompare, 
executarea de lucrări de întreținere 
specifice instalațiilor de la stațiile de 
pompare, efectuarea de intervenții 
pentru restabilirea parametrilor de 
funcționare a stațiilor de pompare. 
Descrierea Companiei: societate furni-
zoare de servicii publice în domeniul 
alimentării cu apă și canalizare a 
Municipiului București .  Puteți 
contacta la adresa de e-mail: ro.anb.
recrutare@veolia.com, telefon: 
0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează 
sudor. Candidatul ideal: studii: învăță-
mânt minim obligatoriu/ medii, califi-
care: sudor electric și autogen, 
experiență: minim 1 an. Responsabili-
tăți: execută lucrări de sudură electric 
și autogen, remediază avarii la rețeaua 
de  apă ș i  canal izare ,  execută 
construcții metalice. Descrierea 
Companiei: Societate furnizoare de 
servicii publice în domeniul alimen-
tării cu apă și canalizare a Munici-
piului București. Puteți contacta la 
adresa de e-mail: ro.anb.recrutare@
veolia.com, telefon: 0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează 
lăcătuș mecanic. Candidatul ideal: 
studii: învățământ minim obligatoriu/ 
medii (tehnice), experiență: minim 1 an. 
Responsabilități: efectuează  repararea, 
întreținerea și  înlocuirea rețelelor de 
apă și canalizare, asigură operațiuni de 
încărcare/descărcare a materialelor, 
curăță zona de intervenție/ balizează 
zona de lucru, securizează operațiunile 
de terasament ale lucrărilor, realizarea 
mentenanței și/sau întreținerea curentă 
a materialelor și echipamentelor rețelei 
de apă potabilă, efectuează reparațiile 
necesare pe  rețeaua de apă potabilă 
sau canalizare. Descrierea Companiei: 
societate furnizoare de servicii publice 
în domeniul alimentării cu apă și cana-
lizare a Municipiului București. Puteți 
contacta la adresa de e-mail:  ro.anb.
recrutare@veolia.com, telefon: 
0374.39.81.67.

l Comuna Beclean, cu sediul în locali-
tatea Beclean, str.Principală, nr.196, 

judeţul Brașov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de consilier, gradul 
debutant -Compartiment Proiecte și 
Programe, număr posturi: 1, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 04.06.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 06.06.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: superi-
oare inginerești sau agricole absolvite 
cu diplomă de licență; -cunoștințe 
operare calculator nivel mediu; -nu se 
solicită vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Beclean. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăria 
Comunei Beclean, persoană de 
contact: Marinescu Elena, secretar 
comună, telefon/fax: 0268.518.668, 
e-mail: secretariat@comunabeclean.ro

l Direcția Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor, cu 
sediul în localitatea Brăila, str.Calea 
Galați, nr.344, județul Brăila, în baza 
Legii 188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcții 
publice vacante din cadrul serviciului 
Laboratorul Sanitar Veterinar și 
pentru Siguranța Alimentelor: -1 post 
de consilier, clasa I, grad profesional 
superior; -1 post de referent, clasa III, 
grad profesional superior. Condițiile 
de participare la concurs pentru 
funcția publică de execuție vacantă de 
consilier, clasa I, grad profesional 
superior: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul fundamental științe biolo-
gice și biomedicale, ramura de știință 
medicină veterinară, domeniul de 
licență medicină veterinară, speciali-
zarea medicină veterinară; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice de execuție de 
consilier, grad profesional superior: 
minimum 7 ani. Condițiile de partici-
pare la concurs pentru funcția publică 
de execuție vacantă de referent, clasa 
III, grad profesional superior: -studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat -profilul veterinar; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice de 
execuție de referent, grad profesional 
superior: minimum 7 ani. Concursul 
va avea loc în data de 20 iunie 2019 
(proba scrisă), ora 11.00, iar interviul 
în termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la proba scrisă, la sediul 
Direcției Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor din Brăila, str.
Calea Galați, nr.344. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Date 
contact: DSVSA Brăila, telefon: 
0239.610.689, fax: 0239.610.691, 
adresa de e-mail: office-braila@ansvsa.
ro, persoană de contact: ec.Mures 
Violeta -consilier, grad profesional 
superior.

l Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, cu 
sediul  în local i tatea Botoșani , 
str.I.C.Brătianu, nr.65, judeţul Boto-
șani, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: -numele funcţiei: pedagog, număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 11 iunie 2019, ora 10.00; -Interviul 
în data de 12 iunie 2019, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: medii; -vechime: 
minim 10 ani; -abilităţi de comunicare 
și lucru cu adolescenții, lucru în echipă, 
punctualitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a (21 mai 2019-3 iunie 
2019), la sediul Liceului Pedagogic 
„ N i c o l a e  I o r g a ”  B o t o ș a n i , 
str.I.C.Brătianu, nr.65, Botoșani. Relaţii 
suplimentare la sediul: str.I.C.Brătianu, 
nr.65, Botoșani, persoană de contact: 
Arnautu Roxana, telefon: 0231.512.132, 
fax: 0231.511.519, e-mail: pedagogic_
niorga@yahoo.fr

l Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, cu 
sediul  în localitatea Botoșani, 
str.I.C.Brătianu, nr.65, judeţul Botoșani, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-numele funcţiei: îngrijitor, număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 11 iunie 2019, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 11 iunie 2019, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: generale/școală 
profesională; -vechime: fără condiţii de 
vechime; -abilităţi de comunicare, lucru 
în echipă. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a (21 mai 2019-3 iunie 2019), la 
sediul Liceului Pedagogic „Nicolae 
Iorga” Botoșani, str.I.C.Brătianu, nr.65, 
Botoșani. Relaţii suplimentare la sediul: 
str.I.C.Brătianu, nr.65, Botoșani, 
persoană de contact: Arnautu Roxana/
Iacob Adriana, telefon: 0231.512.132, 
fax: 0231.511.519, e-mail: pedagogic_
niorga@yahoo.fr

 Subscrisa  S.C. APOLLODOR GROUP S.A. - in faliment, cu sediul in Loc. Resita, 
str. Zimbrului, nr. 44, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP 
S.P.R.L., va facem cunoscut faptul ca in data de 22.05.2019, ora 11.00, va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caras-Severin, licitatia publica cu strigare privind vanzarea urmatoarelor bunuri 
imobile: 
  • Spatii productie (3 corpuri cladire in suprafata  de 759,99 mp si platforma 
betonata - 1.395 mp), situate in localitatea Resita, str. Zimbrului, nr. 44, jud. 
Caras-Severin. Pretul de pornire al licitatiei este de 90.392 euro + TVA. 
 Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea de 500 lei/imobil, pana inainte cu o zi de data licitatiei conform 
procedurilor legale. In cazul in care bunul nu va fi valorificat la data de 
22.05.2019, urmatoarele licitatii vor avea loc in 05.06.2019 si 19.06.2019.
  Vizitarea imobilelor scoase la vanzare se poate efectua cu o programare 
prealabila. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255.212.940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar. 
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l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, 
cu sediul în Vaslui, str.Ştefan cel Mare, 
nr.233, judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -inginer, 
gradul II, la Serviciul Achiziţii, 1 post; 
-merceolog IA la Serviciul Adminis-
trativ, 1 post; -sudor -muncitor calificat 
II, 1 post; -tâmplar -muncitor calificat 
III, 1 post; -muncitor necalificat la 
Întreţinere Spaţii Verzi, 1 post. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
g e n e r a l e  p r e v ă z u t e  d e  H G 
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 11.06.2019, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 14.06.2019, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: I.Inginer, gradul 
II: -diplomă de licenţă; -6 luni vechime 
în specialitate; II.Merceolog IA: 
-diplomă de absolvire a învățămân-
tului postliceal de specialitate sau 
diplomă de bacalaureat; -6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate; III.Sudor 
-muncitor calificat II: -diplomă de 
absolvire a şcolii profesionale; -act de 
calificare în meseria de sudor; -6 ani 
vechime în meserie; IV.Tâmplar 
-muncitor calificat III: -diplomă de 
absolvire a şcolii profesionale; -act de 
calificare în meseria de tâmplar; -3 ani 
vechime în meseria de tâmplar; V.
Muncitor necalificat I: -diplomă de 
absolvire a şcolii generale; -fără 
vechime în muncă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. 
Relaţii suplimentare la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Vaslui, 
persoană de contact: economist Juver-
dianu Bogdan, telefon: 0235.312.120/
interior: 138.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, 
cu sediul în Vaslui, str.Ştefan cel Mare, 
nr.233, judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de autopsier debu-
tant -SJML, 1 post. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de HG nr.286/23.03.2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Concursul se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 11.06.2019, ora 09.00; 
-proba practică în data de 14.06.2019, 
ora 09.00; -proba interviu în data de 
19.06.2019, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
I.Autopsier debutant: -diplomă de baca-
laureat sau diplomă de absolvire a lice-
ului; -fără vechime în activitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, persoană de contact: economist 
Ciobanu Florina, telefon: 0235.312.120/
interior: 138.

l Spitalul de Pneumoftiziologie Leor-
deni, cu sediul în localitatea Leordeni, 

str.Coloniei, nr.106, județul Argeş, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual vacant: 
-1 post asistent medical debutant, 
specialitate generalist, studii: PL/
SSD/S, în cadrul Secției Pneumologie 
II, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unității ,  astfel:  1.Proba scrisă: 
11.06.2019, ora 10.00; 2.Interviul: 
14.06.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
Criterii la angajare: -diplomă şcoală 
sanitară postliceală/diplomă de absol-
vire a învățământului superior de 3 ani 
în specialitate/diplomă de licență în 
specialitate; -certificat de membru 
OAMGMAMR; -adeverință pentru 
participare la concurs, eliberată de 
către Ordinul Asistenților Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenților 
Medicali; -vechime minimă în muncă: 
nu este cazul. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs până 
la data de 03.06.2019, ora 14.00, la 
sediul Spitalului de Pneumoftiziologie 
Leordeni. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului de Pneumoftiziologie 
Leordeni, persoană de contact: 
C o s t a c h e  C e c i l i a ,  t e l e f o n : 
0248.653.695, fax: 0248.653.690, 
e-mail: runos@spitalleordeni.ro

l Spitalul Municipal Fălticeni, județul 
Suceava, organizează concurs în 
conformitate cu prevederile HGR 
286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, la sediul unității din str.
Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, pentru 
ocuparea unor posturi contractuale 
vacante: -3 posturi de infirmieră debu-
tantă Secția ATI; -2 posturi de infir-
mieră debutantă Secția Chirurgie 
Generală. Proba scrisă va avea loc în 
data de 11.06.2019, ora 10.00. Data şi 
ora interviului vor fi anunțate după 
proba scrisă. Dosarele de concurs se 
depun la Serviciul RUNOS până pe 
data 03.06.2019, inclusiv, ora 15.00. 
Condiții specifice de participare pentru 
infirmieră debutantă: -diplomă de 10 
clase; -diplomă/certificat de infirmieră; 
-vechimea nu este necesară. Anunțul 
de concurs, bibliografia, tematica de 
concurs se af lă afişate la avizierul 
unității şi pe site-ul unității. Relații 
suplimentare se pot obține la telefon 
numărul: 0752.126.627/0752.126.626.

l Spitalul Municipal Fălticeni, județul 
Suceava, organizează concurs în 
conformitate cu prevederile HGR 
286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, la sediul unității din str.
Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, pentru 
ocuparea unor posturi contractual 
temporar vacante: -1 post de asistent 
medical debutant Secția Medicină 
Internă; -1 post de asistent medical 
debutant Secția Cardiologie; -1 post de 
asistent medical debutant Comparti-
mentul de Prevenire a Infecțiilor 
Asociate Asistenței Medicale; -2 
posturi de asistent medical debutant 
Secția Obstetrică Ginecologie. Proba 
scr isă va avea loc  în data de 
11.06.2019, ora 10.00. Data şi ora inter-
viului vor fi anunțate după proba 
scrisă. Dosarele de concurs se depun la 
Serviciul RUNOS până pe data 

27.05.2019, inclusiv, ora 15.00. Condiții 
specifice de participare pentru asistent 
debutant: -diplomă de bacalaureat; 
-diplomă de asistent medical genera-
list; -vechimea nu este necesară. 
Anunțul de concurs, bibliografia, tema-
tica de concurs se află afişate la avizi-
erul unității şi pe site-ul unității. Relații 
suplimentare se pot obține la telefon 
numărul: 0752.126.627/0752.126.626.

l Spitalul Municipal Fălticeni, județul 
Suceava, organizează concurs în 
conformitate cu prevederile HGR 
286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, la sediul unității din str.
Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, pentru 
ocuparea unor posturi contractuale 
vacante: -1 post de asistent medical 
principal Secția Obstetrică Gineco-
logie; -1 post de asistent medical Secția 
Obstetrică Ginecologie; -8 posturi 
îngrijitoare Secția Medicină Internă, 
Cardiologie, Chirurgie Generală, Boli 
Infecțioase, Pediatrie, Pneumologie, 
Obstetrică Ginecologie, Centru de 
Sănătate Vadu Moldovei. Proba scrisă 
va avea loc în data de 14.06.2019, ora 
10.00. Data şi ora interviului vor fi 
anunțate după proba scrisă. Dosarele 
de concurs se depun la Serviciul 
RUNOS până pe data 03.06.2019, 
inclusiv, ora 15.00. Condiții specifice de 
participare pentru asistent principal: 
-diplomă de bacalaureat; -diplomă de 
asistent medical generalist; -diplomă 
de grad principal; -vechimea: minim 5 
ani. Condiții specifice de participare 
pentru asistent: -diplomă de bacalau-
reat; -diplomă de asistent medical 
generalist; -vechimea: minim 6 luni. 
Condiții specifice de participare pentru 
îngrijitoare: -diplomă de 10 clase; 
-vechimea nu este necesară. Anunțul 
de concurs, bibliografia, tematica de 
concurs se af lă afişate la avizierul 
unității şi pe site-ul unității. Relații 
suplimentare se pot obține la telefon 
numărul: 0752.126.627/0752.126.626.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5, organi-
zează concurs în data de 12.06.2019 
pentru ocuparea unor posturi vacante, 
pe durată nedeterminată, pe următoa-
rele locuri de muncă: -1 post vacant de 
îngrijitor, nivel de studii G, de la Labo-
rator Radiologie şi Imagistică Medi-
cală; -1 post vacant de îngrijitor, nivel 
de studii G, de la Secția Ortopedie şi 
Traumatologie; -1 post vacant de 
muncitor calificat, treapta III, nivel de 
studii M/G, de la Serviciul de Prevenire 
şi Control al Infecțiilor Asociate Asis-
tenței Medicale; -1 post vacant de 
curier, nivel de studii G, de la Serviciul 
Administrativ, Aprovizionare şi Trans-
port. Condiţii specifice de participare: 
a)pentru postul de îngrijitor, nivel de 
studii G: -şcoală generală; b)pentru de 
muncitor calificat, treapta III, nivel de 
studii M/G: -şcoală generală/studii 
medii liceale finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -3 ani vechime în meserie; 
c)pentru postul de curier, nivel de 
studii G: -şcoală generală. Concursul 
se organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina în data de 
12.06.2019, ora 09.00 -proba scrisă şi 
proba interviu -18.06.2019, ora 09.00. 
Dosarele se depun la sediul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNO, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului, până în 
data de 31.05.2019 şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Bibliografia de 
concurs este afişată la sediul unităţii şi 
pe site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot obține 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNO sau la 
nr.de telefon: 0349.802.550.

l Primăria comunei Cernica, județul 
Ilfov organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcției publice 
de execuție vacante de consilier, clasa 
I, grad profesional principal în cadrul 
Compartimentului Registrul Agricol. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei comunei Cernica, județul 
Ilfov, în data de 25 iunie 2019, la ora 
11.00- proba scrisă şi 27 iunie 2019 
-interviul. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei comunei Cernica, 
județ Ilfov. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul Primăriei comunei Cernica, 
județ Ilfov. Cerințe: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenṭă şi 
minim 5 ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice. Relaţii suplimentare se  pot 
obţine la sediul Primăriei comunei 
Cernica, judet Ilfov din strada Traian 
nr.10, email: primaria_cernica@
yahoo.com, telefon  (021) 369.51.55- 
persoană contact Simion Claudia 
-Şef birou.

l Primăria Comunei Jilava din 
Județul Ilfov  organizează concurs de 
recrutare în vederea ocupării funcției 
public specifice de execuție vacantă de 
Polițist Local, clasa III, grad profesi-
onal asistent,  Compartimentul 
Evidența Persoanelor, Serviciul Public 
Poliție Locală din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Jilava. Condiții de participare: 
Condiţii generale: Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute 
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
r(2) cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice: -studii 
medii absolvite cu diploma de bacalau-
reat; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 6 luni; -aviz psihologic 
pentru port armă şi permis auto cate-
goria B; -curs de perfecționare în 
domeniul evidenței persoanelor 
dovedit prin deținerea de documente 
justificative; Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei comunei Jilava din 
Sos. Giurgiului, nr.279, comuna Jilava, 
Județul Ilfov. Proba scrisă se va susține 
în data de 25.06.2019  ora 11.00. Inter-
viul se va susține într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susținerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere  se depun în termen de 20 zile 
de la data apariţiei anunţului în Moni-
torul Oficial al României, partea a 
III-a, la sediul sediul Primăriei 
Comunei Jilava, sos.Giurgiului nr.279, 
comuna Jilava, Județul Ilfov la 
Compartimentul Resurse Umane şi 
Formare Profesională,  tel /fax: 
021.457.01.15 /021.457.11.71, e-mail: 
primaria_jilava@yahoo.com, începand 
cu data de 20.05.2019 ora 8.00, până la 
data de 10.06.2019, ora 16.30. Persoana 
de contact  pentru relații suplimentare 
este doamna Ene Gabriela cu funcția 
publică de execuție de consilier, grad 
profesional asistent care asigură secre-
tariatul comisiei de concurs şi poate fi 
contactată la numărul de telefon 
021.457.01.15/int.104. Bibliografia şi 
alte date necesare desfăşurarii concur-
sului de recrutare, sunt afişate la sediul 
instituției şi publicate pe pagina de 
internet a primăriei comunei Jilava 
(www.primariajilava.ro). Dosarul de 
înscriere la concurs, trebuie să conțină 
în mod obligatoriu documentele preva-
zute la art. 49 din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările 
ulterioare.

CITATII
l Numita Miklosi Ecaterina, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Ghirişa, nr.160, 
este citată ca pârâtă în cauză dosar 
nr.10862_296/2018. Obiect „făcut 
prestație tabulară” în data de 27.06.2019, 
la sala 7 a Judecătoriei Satu Mare

l Numita Szili Marta, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Ghirişa, nr.160, 
este citată ca pârâtă în cauză dosar 
nr.10862_296/2018. Obiect „făcut 
prestație tabulară” în data de 
27.06.2019, la sala 7 a Judecătoriei 
Satu Mare.

l Numitul Szenes Iosif, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Ghirişa, nr.160, 
este citat ca pârât în cauză dosar 
nr.10862_296/2018. Obiect „făcut 
prestație tabulară” în data de 
27.06.2019, la sala 7 a Judecătoriei 
Satu Mare.

l Bumbia Ana este citată pentru data de 
06.06.2019, ora 8.30, la Judecătoria 
Săveni, în dosar nr. 2264/297/2017, având 
ca obiect fond funciar. Bumbia Ana este 
introdusă în cauză în calitate de moşteni-
toare după Frunzete Petrea, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în satul Dorobanţi, 
comuna Nicşeni, judeţul Botoşani.

l Sonea Saveta este citată pentru data 
de 06.06.2019, ora 8.30, la Judecătoria 
Săveni, în dosar nr. 2264/297/2017, 
având ca obiect fond funciar. Sonea 
Saveta este introdusă în cauză în cali-
tate de  moştenitoare după Frunzete 
Petrea, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în satul Dorobanţi, comuna Nicşeni, 
judeţul Botoşani.

l Se citează numita Apostu Florica, 
din Bucureşti, Al. Politehnicii nr.6, bl.3, 
sc.4, ap.42, sector 6, fără forme legale 
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în Bucureşti, str. Bozieni nr.4, bl. 834, 
et.4, ap.82, sector 6, la Curtea de Apel 
Suceava, în data de 11.06.2019, în 
dosarul 4221/193/2015*.

l Pârâtul Cismă Florică este citat la 
Judecătoria Craiova în dosarul de 
divorț nr.16525/215/2017 pentru data 
de 06.06.2019, ora 09.00.

l Numita Tian Cristina, cu domiciliul 
în Călăraşi, str.Constantin Dobro-
geanu Gherea, nr.37 bis, cu reşedința 
în Republica Irlanda, nr. telefon 
0044.784.034.04.01, este chemată la 
Judecătoria Oltenița, în calitate de 
pârâtă introdusă în cauză, în proces cu 
reclamanta Luiceanu Rădița în dosar 
n r. 5 0 0 9 / 2 6 9 / 2 0 1 7 ,  c u  t e r m e n 
05.06.2019, ora 8.30, având ca obiect 
dezbatere succesiune, revendicare 
imobiliară şi constatare nulitate 
parțială act de proprietate.

l Drăguț Mariana, cu domiciliul 
necunoscut, este citată la Judecătoria 
Craiova, pe data de joi, 06.06.2019, ora 
9.00, camera 1, în calitate de pârât, 
dosar civil nr.24690/215/2018, în proces 
cu Drăguț Eugen.

l Se citează Avram Nicolae, Avram 
Mihai, Avram Domnița căs. cu Pop 
Grigore, Todica George la Judecătoria 
Năsăud în ziua de 05 iunie 2019 ora 
8:30, în calitate de pârâți în dosarul nr. 
3473/265/2017 în proces cu Avram 
Sorin, având ca obiect succesiune s.a.

l Se citează Pinti Ioan lui Floarea, 
Pinti Floaria, Pinti Ioan lui Andrei, 
Pintii Titiana, Pinti Ilie, Tincuța 
Trif i l ia ,  Herț ia  Catr ina nasc . 
Zăgreanu, Crăciun Ioan lui Dumitru 
la Judecătoria Năsăud în ziua de 05 
iunie 2019 ora 8:30, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 1629/265/2018 în 
proces cu Andreş Floare, având ca 
obiect succesiune s.a.

l Se citează Scurtu Vasile, Pop 
Condrate lui Ieronim şi soția născută 
Scurtu Maria, Scurtu Iacob, Scurtu 
Sidor, Scurtu Elisabeta sl.  Rus 
Macedon, Scurtu Firoana sl. Scurtu 
Nicolae, Scurtu Maria căsătorită Pop 
Ionica, Scurtu George lui Vasile, 
Scurtu Vasile lui Vasile, Scurtu Paras-
chiva sl Călini Ioan, Scurtu Lucreția sl. 
Rus Dumitru, Scurtu Szanfira sl Rus 
Ioan la Judecătoria Năsăud în ziua de 
04 iunie 2019 ora 8:30, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 2876/265/2018 în 
proces cu Strugari Ionela Maria s.a, 
având ca obiect succesiune s.a.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Tătăranu, din județul Vrancea, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.20 şi 22 începând cu data de 
20.05.2019 pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primăriei, conform art.14 
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr.7/1996, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei şi pe site-ul 

Agenției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

l Gavrilut Alexandru-Waleed avand 
domiciliul in Mun.Bucuresti, Sec.1, Str.
Demetru I. Dobrescu, nr. 15, sc. 2, et.9, 
a p . 4 7  t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-Construire Hale Depozitare, 
jud.Ilfov, comuna Glina, Sat Mano-
lache, str.Caminului, F.n., T1/1, P6-101 
lot2, N.C.55265,judetul Ilfov, anunta 
publicul interesat asupra solicitarii de 
obtinere a avizului Favorabil. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc 
in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6 (tel. 
021/212.56.93), in termen de 12 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
tului.

l Popa Simona-Adina avand domici-
liul in Mun.Bucuresti, Sec.1, Str.
Cornatel,  nr.2, et.2, ap.6, titular al 
planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte 
P+1+M, Functiuni complementare, 
Amenajare Circulatii, Utilitati, Ridi-
care Topografica, comuna Berceni, 
judetul Ilfov T2, P8/1/48, 49, 50, 51,51, 
N.C.64827 anunta publicul interesat 
asupra solicitarii de obtinere a avizului 
Favorabil. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului Jude-
tean Ilfov, cu  sediul in municipiul 
Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, 
sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen 
de 12 zile calendaristice de la publi-
carea anuntului.

l Warehouses De Paw Romania 
S.R.L. cu sediul in comuna Stefanestii 
de Jos, Strada Busteni Nr.36, judetul 
Ilfov, titular al planului PUZ-con-
struire Wpd Industrial Park 2 comuna 
Stefanestii de Jos, judet Ilfov, T36; 
37-P311; 318, T40, P.A327 anunta 
publicul interesat asupra solicitarii de 
obtinere a avizului Favorabil. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc 
in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6 
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
tului.

l Nica Adrian-Florin, titular al 
planului P.U.Z.-”construire imobil 
locuinte collective S+P+5E+6R”, in 
localitatea  Bragadiru, str.Parcului, 
nr.20, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinerea a 
Avizului Favorabil al CJ.Ilfov. Docu-
mentatia a fost afisata pentru consul-
tare pe site-ul Consiliului Judetean 
Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6,  
s tr.Ernest  Juvara,  nr.3-5 ,  te l . 
021.212.56.93. Observatii/comentarii si 
sugestii  se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului Jude-
tean Ilfov in termen de 12 zile calen-
daristice de la data publicarii 
anuntului.

l Prin încheierea din data de 
18.04.2019 pronunţată de Judecătoria 
Săveni în dosarul nr. 802/ 297/ 2018, 
având ca obiect hotărâre care să ţină 

loc de act autentic, formulată de către 
reclamanţii Matei Petronela -Brînduşa 
şi Matei Ioan, ambii domiciliaţi în 
satul Borzeşti, com. Ungureni, jud .
Botoşani, care solicită dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzuca-
piune a suprafeţei de 704 mp. teren 
situat în intravilanul satului Borzeşti, 
com. Ungureni, Jud. Botoşani, în p.c. 
7, sola 148, s-a dispus emiterea 
prezentei SOMAŢII: Prin care pune în 
vedere tuturor celor interesaţi să faca 
opoziţie, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 6 luni de la data 
emiterii celei din urmă publicaţii se va 
trece la judecarea cauzei. Prezenta 
somaţie se afişează la imobilul în 
litigiu, la sediul Judecătoriei Săveni, al 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Botoşani, la sediul Primă-
riei com. Ungureni şi se va publica de 
către reclamant în două ziare de largă 
răspândire, din care cel puţin unul de 
raspândire naţională

l EURO EDIL INVEST S.R.L. 
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Construire 
3(trei) hale depozitare parter cu 
supanta birouri, amenajare circulatii, 
spatii verzi, asigurare parcari, imprej-
muire si utilitati” propus a fi amplasat 
in Oras Popesti-Leordeni f.nr., T14, 
P233/29, nr.cadastral. 113550, Judetul 
Ilfov. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Auto-
ritatii Competente pentru Protectia 
Mediului Ilfov: Bucuresti, Sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, in zilele de 
Luni-Joi, intre orele 9:00-12:00 si la 
sediul Euro Edil Invest S.R.L. din 
Bucuresti, Sector 3, Bdl.1 Decembrie 
1918, nr.26, bl.6, sc.2, et.2, ap.45, in 
zilele de Luni-Vineri, intre orele 9:00-
16:00. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Autoritatii 
Competente pentru Protectia Mediului 
Ilfov.

l În conformitate cu prevederile HGR 
1076/2004, privind stabilirea proce-
durii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe, art.9, 
informăm publicul asupra iniţierii 
procesului de elaborare a planului 
„Plan Urbanistic General al UAT Oraş 
Bechet” şi a regulamentului local de 
urbanism aferent, a realizării primei 
versiuni a acestora şi declanşării etapei 
de încadrare în procedura evaluării de 
mediu. Prima versiune a planului este 
disponibilă spre consultare la sediul 
Primăriei Bechet, Compartiment 
Urbanism, la adresa: oraş Bechet, 
str.A.I.Cuza, nr.100, jud.Dolj, între 
orele 08.00-10.00, de luni până vineri. 
Prezentul anunț va fi postat pe pagina 
de internet: www.primariabechet.ro şi 
publicat în cotidiane de două ori, la 
interval de 3 zile calendaristice. 
Contestaţiile şi sugestiile din partea 
publicului interesat se primesc în scris 
la sediul APM Dolj, str.Petru Rareş, 
nr.1, în zilele de luni-joi, între 8.00-
16.30, şi vineri, între orele 8.00-14.00, 
în termen de 18 zile calendaristice de 
la data apariției anunțului.

l Anunţ public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 

mediu SC EUROGENETIC SRL. SC 
EUROGENETIC SRL anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Modernizare 
construcție C1 (realizare terasă refa-
cere instalație electrică, sanitară şi 
termică, climatizare, fațade, recompar-
timentare interioară) şi construire 
pompă benzină”, propus a fi amplasat 
în comuna Câineni, sat Râu Vadului, 
jud.Vâlcea. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, 
nr.6 şi la sediul SC EUROGENETIC 
SRL, în zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-14.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul  Agenției 
pentru Protecția Mediului Vâlcea, 
strada Remus Bellu, nr.6.

l SC Alex Global SRL, având sediul 
în Str.Mihail Moxa, nr.9, Sector 1, 
Bucureşti, titular al planului “PUZ-Se-
vastopol 28-30”, Bucureşti, Sector 1, 
Str.Sevastopol, nr.28-30, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul/programul 
menționat şi declanşarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Bucureşti 
din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de 
luni până vineri, între orele 9.00-12.00. 
Observaţii/comentarii se primesc în 
scris la sediul APM, în termen de 10 
zile de la data publicării anunţului.

l În conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările şi completă-
ri le  ulterioare,  ş i  a  Ordinului 
M.M.D.D. nr. 1798/2007, S.C. Lidl 
Discount S.R.L., cu sediul în Sat 
Nedelea, comuna Ariceştii Răhtivani, 
DN 72, Crângul lui Bot, km 73+810, 
județul Prahova, anunță public solici-
tarea de obţinere a autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul «Supermarket 
Lidl Popeşti Leordeni» amplasat în 
Popeşti Leordeni, Șoseaua Olteniței, 
nr. 17, județul Ilfov. Eventualele 
propuneri şi sugestii din partea publi-
cului privind activitatea menţionată 
vor fi transmise în scris şi sub semnă-
tură la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov, din Bucureşti, sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de 
luni - joi, între orele 8.00 - 16.00, şi 
vineri între orele 8.00 - 14.00 în termen 
de cel mult 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

SOMAŢII
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.
nr.811/246/2019. Petenta Ardelean 
Florica-Aurica solicită înscrierea drep-
tului de proprietate pe titlu de uzuca-
piune asupra imobilului identificat în 
c.f.308347 Șicula (fost c.f. 1952 Șicula) 
nr.top.1009/2-92 intravilan în supr. de 
1439 mp. imobil asupra căruia figu-
rează ca proprietar  întabulat sub B.1 
Ardelean Gheorghe care a decedat în 
data de 30 decembrie 1939 Petenta 
susţine că foloseşte acest imobil de 
peste 30 de ani de la moartea proprie-
tarilor în mod continuu, paşnic, public 

şi sub nume de proprietar. Toţi cei 
interesaţi sunt somaţi să depună de 
îndată  opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece în caz contrar în termen de 
30 de zile de la ultima publicaţie se va 
proceda la rezolvarea cererii.

l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.
nr.976/246/2019. Petenta Becherescu 
Elena solicită înscrierea dreptului de 
proprietate pe titlu de uzucapiune 
asupra imobilului identificat în c.f. 
312984 Târnova (provenit din c.f.  
1484 Agrişu Mare)  A1 nr.top. 
567-568/c curte şi grădină în supr. de 
964 mp. imobil asupra căruia figurează 
ca proprietară  întabulată sub B.1 
Grozav Măriuţa care a decedat în data 
de 28.02.1957. Petenta susţine că folo-
seşte acest imobil de peste 40 de ani de 
la moartea proprietarilor în mod 
continuu, paşnic, public şi sub nume 
de proprietar. Toţi cei interesaţi sunt 
somaţi să depună de îndată  opoziţie la 
Judecătoria Ineu deoarece în caz 
contrar în termen de 30 de zile de la 
ultima publicaţie se va proceda la 
rezolvarea cererii.

LICITAŢII
l Primăria comunei Zimandu Nou, cu 
sediul în Zimandu Nou, nr. 248, 
județul Arad, telefon 0257380141, fax 
0257380135, având ca reprezentant 
legal pe d-l Vidran Dorel Gheorghe - 
primar, anunță vânzarea, conform 
H.C.L. Zimandu Nou nr. 68/14.05.2019 
şi H.G. 841/1995, prin licitație publică 
a autospecialei de pompieri, autove-
hicul special SG pompiera VOLVO, 
înmatriculata cu nr. AR-11-PZM, data 
fabricației 1979. Prețul de pornire a 
licitației este de 5.000 lei. Garanția de 
participare la licitație este de 2% din 
prețul de pornire a licitației, respectiv 
100 lei, iar taxa de participare la lici-
tație este de 50 lei. Data licitației este 
06.06.2019, ora 12, la sediul primăriei 
comunei Zimandu Nou. Data limită 
pentru depunerea ofertelor este 
05.06.2019, ora 12, iar acestea se 
depun la registratura primăriei. Even-
tualele contestații vor fi soluționate de 
către Tribunalul Arad secția de conten-
cios administrativ. În cazul neadjude-
cării la licitația din data de 06.06.2019, 
licitația nu se va mai repeta. Pentru 
informații suplimentare putem fi 
contactați la sediul primăriei, în 
Zimandu Nou, nr. 248, județul Arad,  
sau la nr. de telefon 0257380141.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, cu datele de identificare din 
antet, reprezentata prin asociat coor-
donator av. Liscan Aurel, in calitate de 
in calitate de lichidator judiciar al 
Conrad Electric SRL, desemnat prin 
sentinta civila nr. 2078 din data de 
11.04.2017, pronuntata in dosar nr. 
19067/3/2016 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti– Sectia a VII-a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare a bunului 
imobil aflat in proprietatea Conrad 
Electric SRL constand in nuda propri-
etate asupra bunului imobil repre-
zentat de un apartament cu 3 (trei) 
camere si dependinte  (hol, wc, dres-
sing, baie, bucatarie, 3 balcoane) cu 
suprafata utila de 73,19 mp inscris in 
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CF nr. 205989-CI-U12, cu nr. cadastral 
205989-CI-U12, in valoare totala de 
27.900 euro. Vanzarea bunului imobil 
apartinand societatii falite se va orga-
niza in data de 04.06.2019 ora 14.00, 
prin licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunul nu se va vinde la 
termenul de licitatie stabilit, se vor mai 
organiza in zilele de 11.06.2019, 
18.06.2019, 25.06.2019, 02.07.2019, 
09.07.2019, 16.07.2019, 23.07.2019, 
30.07.2019 si 06.08.2019, la aceeasi ora, 
in acelasi loc si in aceleasi conditii.  
Locul de desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunului, pretul acestuia, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a aces-
tora se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achizitiona 
de la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul caie-
tului de sarcini este de 800 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii supli-
m e n t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a 
tel.021.227.28.81.

l 1. Directia Silvica Iasi, cu sediul in 
Iasi , Str. Gh. Asachi nr. 2, vinde prin 
licitatie, urmatoarele mijloace fixe: 
Motostivuitor BALCANCAR, parcat 
la depozitul Santa; autospecializata 
basculanta I.M. Marsa ; tractor S 1500, 
parcat la O.S. Harlau. 2. Licitatia se 
desfasoara in conformitate cu Hota-
rarea Guvernului nr. 841 / 23 octom-
brie 1995 (actualizata) si va avea loc in 
data de 07.06.2019, ora  10.00 la sediul 
Directiei Silvice Iasi, tel / fax: 0232 
244680 / 0232 244631. Relatii supli-
mentare se pot obtine de la Directia 
Silvica Iasi, tel: 0232 / 244680. - La 
licitatie poate participa orice persoana 
fizica sau juridica, care prezinta la data 
tinerii sedintei de licitatie urmatoarele 
documente: - Documentul de achitare 
a tarifului de  participare la licitatie, in 
valoare de 50 lei; - Documentul de 
achitare a garantiei de participare(10% 
din pretul de pornire); Tariful  si 
garantia de participare se pot achita la 
casieria unitatii sau prin ordin de plata 
in contul RO06 RZBR 0000 0600 0650 
2777, deschis la Raiffeisen Bank Iasi, 
cu specificatia destinatiei. - Copia de 
pe Certificatul de inmatriculare la 
Registrul comertului si Codul fiscal 
pentru persoanele juridice romane sau 
actul de identitate pentru persoanele 
fizice; -Caietul de sarcini si anexa se 
pot procura gratuit de la comparti-
mentul mecanizare al Directiei Silvice 
Iasi. 3. Preturile de pornire fara TVA, a 
licitatiei sunt:  motostivuitor = 8460 lei,  
autospecializata= 4320 lei, tractor S 
1500= 16000 lei. 4. Documentele de 
participare la licitatie, se primesc cu cel 
mult 4 zile inaintea datei stabilite 
pentru tinerea licitatiei, dar nu mai 
tarziu de 06.06.2019, ora 16,30.

l Consiliul Judeţean Argeş, cu sediul 
în Pitesti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1, 
telefon 0248/217800, CUI 4229512, 
organizează licitaţie publică cu strigare 
în vederea atribuirii  unor contracte de 
închiriere a unor imobile cu destinaţie 
de activități economice/comerciale 
după cum urmează: 1. Imobilul “Fost 
serviciu de protecția plantelor Curtea 
de Argeş” format din“clădiri: C1 în 
suprafață de 295 mp,  C2 în suprafață 
de 52 mp, C3 în suprafață de 68 mp, 
C4 în suprafață de 122 mp, C5 în 
suprafață de 22 mp, C6 în suprafață de 
70 mp şi teren aferent în suprafață de 
2323 mp” situat în mun. Curtea de 
Argeş, str. Vasile Lupu, jud. Argeş. 
Garanţia de participare va fi consti-
tuită în cuantum de 1150 lei.  2. 
Imobilul “Fost district de drumuri 
Domneşti” format din “clădiri: C1-bi-
rouri în suprafață de 23 mp, C4-de-
pozit materiale în suprafață de 77 mp, 
C6-depozit carburanți în suprafață de 
68 mp, C10-depozit filler în suprafață 
de 96 mp, C13-atelier în suprafață de 
195 mp şi terenul aferent în suprafață 
de 9537 mp” situat în Comuna 
Domneşti, jud. Argeş. Garanţia de 
participare va fi constituită în cuantum 
de 1350 lei. 3. Imobilul “Fost serviciu 
de protecția plantelor Ciofrân-
geni”format din “clădiri: C1 în supra-
față de 159 mp, C2 în suprafață de 51 
mp şi teren aferent în suprafață de 
1086 mp” situat în comuna Ciofrân-
geni, județul Argeş. Garanţia de parti-
cipare va fi constituită în cuantum de 
300 lei.  Menţionăm că sunt admise la 
licitaţie persoane fizice sau juridice 
care desfăşoară activități economice/
comerciale iar durata închirierii esre de 
10 ani, cu începere de la data înregis-
trării contractului la sediul proprieta-
rului. Documentele solicitate de 
autoritatea contractantă prevăzute în 
documentatia de atribuire vor fi redac-
tate în limba română şi vor fi depuse la 
sediul Consiliului Judeţean Argeş, 
Piata Vasile Milea nr. 1, Registratu-
ră-parter până la data de 11.06.2019, 
ora 10,00. Licitația va avea loc la sediul 
Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa 
Vasile Milea nr. 1, etajul V, cam.186, în 
ziua de 12.06.2019, ora 10,00, în 
prezenţa reprezentanţilor împuterniciţi 
ai ofertanţilor. Documentaţia de atri-
buire se poate obţine de la sediul 
Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa 
Vasile Milea nr. 1, cam. 95, Serviciul 
Evidența Administrare Patrimoniu şi 
Devize, telefon: 0248/217800, int. 198, 
începând cu data 21.05.2019 între orele 
8,30 – 15,00, costul acesteia fiind de 50 
lei.

l Ministerul Apărării Naţionale, prin 
Unitatea Militară 01606 Sibiu, organi-
zează licitaţie publică cu strigare în 
vederea închirierii unei părţi de imobil 
situat în Sibiu, Bd.Vasile Milea, nr.3-5, 
compus din 3 (trei) încăperi cu o 
suprafaţă construită totală de 50,62m2 
(din care 19,05m2 -magazie, 19,05m2 
-magazie, 5,52m2 -hol de trecere) în 
vederea organizării unui „Bufet de 
incintă” (chioşc alimentar) pentru 
prestarea serviciilor de comercializare 
a produselor alimentare şi nealimen-
tare necesare personalului unităţii. 
Licitaţia are loc în ziua de 11.06.2019, 

ora 12.00, la sediul Unității Militare 
01606 Sibiu, din Bd.Vasile Milea, 
nr.3-5, localitatea Sibiu, județul Sibiu. 
În caz de neadjudecare, licitaţia se 
repetă în ziua de 18.06.2019, ora 12.00, 
la aceeaşi adresă. Condiţiile privind 
participarea şi adjudecarea sunt 
cuprinse în caietul de sarcini, care se 
achiziţionează de la sediul Unității 
Militare 01606 Sibiu, începând cu ziua 
de 21.05.2019, contra sumei de 10Lei, 
care se depune la casieria unităţii mili-
tare. Ofertele împreună cu celelalte 
documente solicitate se depun la regis-
tratura unităţii militare, conform celor 
specificate în caietul de sarcini, până la 
data de 31.05.2019, ora 15.00, indicate 
în anunţul publicitar. Garanţia de 
participare la licitaţie se exprimă în lei 
şi se constituie prin scrisoare de 
garanţie bancară care se prezintă în 
original, prin depunere în numerar la 
casieria unităţii militare sau prin vira-
ment bancar în contul unităţii până la 
data şi ora depunerii ofertei. Infor-
maţii suplimentare se obţin la sediul 
u n i t ă ţ i i  m i l i t a r e ,  l a  t e l e f o n : 
0269.233.930, int.151 sau prin solici-
tare scrisă transmisă prin fax la 
nr.0269.233.842 şi la adresa de e-mail: 
achizitii_01606@yahoo.com.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, fax 
şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Sălciile, cod fiscal: 
2843914, strada Principală, nr.297, 
Sălciile, județul Prahova, telefon: 
0244.444.000, fax: 0244.444.120, e-mail: 
salciile@prefecturaprahova.ro. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
luciu de apă, Baltă -„Sărături” în supra-
față de 14,74 ha, (147.363mp), Tarla 22, 
Hb 239, Cc 240 şi construcții diguri, 
amplasate în comuna Sălciile, județul 
Prahova, bun proprietate publică. 3.
Informații privind documentația de 
atribuire: de la sediul Primăriei 
Comunei Sălciile, strada Principală, 
nr.297, județul Prahova. 3.1.Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel 
puțin 4 zile înainte, de la sediul Primă-
riei Comunei Sălciile. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Registratura Primă-
riei Comunei Sălciile, strada Principală, 
nr.297, Sălciile, județul Prahova, 
telefon: 0244.444.000, fax: 0244.444.120, 
e-mail: salciile@prefecturaprahova.ro. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr.54/2006: 
Persoanele interesate pot achita contra-
valoarea documentației de atribuire de 
500Lei, în contul concedentului: 
RO06TREZ52421330250XXXXX, 
deschis la Trezoreria Mizil, cod fiscal: 
2843914. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 07.06.2019, ora 
15.00. 4.Informații privind ofertele: 
Plicul exterior al ofertei va purta menți-
unea denumirii, sediului număr de 

telefon/fax al ofertantului, precum şi 
obiectul concesiunii. 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 18.06.2019, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la Registra-
tura Primăriei Comunei Sălciile, strada 
Principală, nr.297, Sălciile, județul 
Prahova. 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 
şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 18.06.2019, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Salciile, strada 
Principală, nr. 297, Sălciile, județul 
Prahova. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Acțiunea în justiție se poate introduce la 
secția de contencios administrativ a 
Tribunalului Prahova, cu sediul în 
Ploieşti, Piața Victoriei, nr.10, telefon: 
0244.544.781, fax: 0244.544.781, 
0244.544.598, 0244.544.230, e-mail: 
tb-prahova-reg@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație catre insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării: 
17.05.2019.

l Anunț privind organizarea licitației şi 
negocierii pentru cesionarea dreptului de 
recoltare a ciupercilor comestibile din 
producția anului 2019. 1.Organizatorul 
licitației şi negocierii: REGIA NAȚIO-
NALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA- 
DIRECȚIA SILVICĂ SIBIU cu sediul 
în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.140, 
tel.0269.242.411, fax 0269.214.970, 
e-mail: office@sibiu.rosilva.ro. 2.Data şi 
ora desfăşurării licitației: 30.05.2019, ora 
11.00. 3.Locul desfăşurării licitației: 
Sediul Direcției Silvice Sibiu din Sibiu, 
Calea Dumbrăvii, nr.140, jud.Sibiu. 
4.Tipul licitației: licitație în plic închis. 
5.Locul şi data/ora limită pentru depu-
nerea ofertelor: 30.05.2019, ora 10.30, la 
sediul Direcției Silvice Sibiu din Sibiu, 
Calea Dumbrăvii nr.140, jud.Sibiu. 6.
Data şi ora desfăşurării negocierii: 
30.05.2019, ora 14.00. 7.Locul desfăşu-
rării negocierii: Sediul Direcției Silvice 
Sibiu din Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.140, 
jud.Sibiu. 8.Tipul negocierii: negociere în 
plic închis. 9.Locul şi data/ora limită 
pentru depunerea ofertelor: 30.05.2019, 
ora 13.30 la sediul Direcției Silvice Sibiu 
din Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.140, jud.
Sibiu. 10.Alte informații: ofertanții pot 
depune oferte pentru cesionarea drep-
tului de recoltare a ciupercilor comesti-
bile Boletus edulis (ribi) şi Cantharellus 
cibarius (gălbiori) din producția anului 
2019, pentru unul sau mai multe loturi, 
în lei/kg. Plata se va efectua anticipat 
pentru toate loturile, după adjudecare, 
până la încheierea contractelor. Caietul 
de sarcini poate fi achiziționat de la 
sediul organizatorului contra sumei de 
180Lei. Garanția de participare la lici-
tație este de 5% din valoarea fiecărui lot 
ofertat. Nedepunerea plicului cu docu-
mentele solicitate şi oferta financiară în 
termenul prevăzut la pct.5, respectiv 
pct.9, atrage respingerea ofertei ca nede-
pusă în termen. Ofertanții trebuie să 
prezinte, sub sancțiunea descalificării în 
caz de nedepunere a unuia din docu-
mentele următoare: dovada achitării 
garanței de participare, dovada plății 

caietului de sarcini, certificat constatator 
eliberat de ONRC, certificat de atestare 
fiscală eliberat de primărie, cazier fiscal 
eliberat de ANAF, oferta financiară (se 
depune într-un plic sigilat şi se introduce 
în plicul cu documente). Plicul exterior 
va fi şi acesta sigilat. Atât în cazul licita-
ției cât şi în cazul negocierii, va fi decla-
rată câştigătoare oferta cu prețul cel mai 
mare ofertat pe kg ciuperci comestibile. 
În cazul în care sunt înregistrate cel 
puțin două oferte egale pentru un lot, 
care îndeplinesc condițiile de adjudecare, 
licitația/negocierea în plic închis, pentru 
lotul în cauză, se transformă în licitație/
negociere publică deschisă cu strigare. 
Relații suplimentare se pot solicita la 
C o m p a r t i m e n t u l  P r o d u c ț i e 
tel.0269.242.411 int.116.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator 
av. Liscan Aurel, in calitate de lichi-
dator judiciar al Performer Trade 
Engineering CO SRL, desemnat prin 
incheierea de sedinta din data de 
04.06.2018 pronuntata de Tribunalul  
Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 9159/3/2016, anunta scoa-
terea la vanzare a bunurilor mobile 
aflate in proprietatea Performer Trade 
Engineering CO SRL, constand mijloc 
de transport compus din autoturism 
R e n a u l t  M e g a n e ,  V F 1 L A 0 4 B 
525211940, serie motor R045010, 2001, 
benzina, 1598 CC/ 79 Kw, in valoare de 
405 euro fara TVA. Vanzarea bunului 
mobil apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 05.06.2019 ora 
14.00, prin licitatie publica cu strigare. 
In cazul in care bunul mobil nu se vor 
adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) 
licitatii saptamanale in datele de 
12.06.2019 si  19.06.2019 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 lici-
tatiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunurilor, pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3. Costul unui caiet de sarcini este de 
200 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel. 021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut atestat de taxi emis de ARR 
Dolj pe numele Voicu Valentin Nicu. Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat de înscriere  pe  
Asociaţia Clubul Sportiv JISSEN DO, 
fără  scop  patr imonia l  cu  nr. 
15994/302/2006 din data de 23.01.2007. 
Îl declar nul.


