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l  CCD Dâmbovița scoate la concurs 
un post expert-coordonator proiect 
POCU Școala Bucuriei. Relații supli-
mentare pe site-ul CCD Dâmbovița.

l  SC Pasirom Interactiv SRL, având 
CUI: RO14947358, cu sediul în Bucu-
rești, str.Intrarea Horbotei, nr. 4, bl. G5, 
sc. 1, et. 5, ap. 23, sector 3, angajează: 
-muncitori necalificați, cod COR 931301 
-12 posturi. Cerințe: studii de speciali-
tate, experiență min.1 an. Selecția are 
loc în data de 23.12.2019, ora 12.00, la 
sediul societății. Persoană de contact: 
Ivanov Mădălina, 0756.195.196.

l  Academia Romana - Filiala Iasi, 
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, 
organizeaza, incepand cu data de 
27.01.2020, ora 09.00, concurs pentru 
ocuparea postului vacant de cercetator 
stiintific gr. III, norma intreaga, in 
domeniul istorie, specializarea istorie 
moderna. Concursul se va desfasura 
conform Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs se depune in termen 
de 30 de zile de la data publicarii anun-
tului. Informatii suplimentare se pot 
obtine de la secretariatul institutului si/
sau de la Biroul Resurse Umane, Salari-
zare, tel.0332101115.

l  Institutul de Cercetări Biologice Cluj, 
filială a INCDSB București, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str.Republicii, nr. 48, 
având ca obiect de activitate cerceta-
re-dezvoltare, în conformitate cu HG 
2082/2004, pentru aprobarea Regula-
mentului de Organizare și Funcționare 
al INCDSB, anunță scoaterea la concurs 
a unui post de ACS, pe perioadă deter-
minată cu normă parțială, specializarea 
Biologie-Microbiologie moleculară 
ambientală. Organizarea concursului se 
face în conformitate cu prevederile Legii 
319/2003, privind Statutul personalului 
de cercetare-dezvoltare. Data-limită a 
depunerii cererilor de înscriere și a dosa-
relor: 20.01.2020. Regulamentul de 
concurs, bibliografia, precum și alte 
informații utile privind organizarea 
concursului le puteți afla la sediul insti-
tutului sau la tel.0264.591.238.

l  Compania Municipala Energetica 
Bucuresti S.A., cu sediul in Splaiul 
Unirii nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti, 
angajeaza personal: muncitori calificati 
si necalificati dupa cum urmeaza: 
Muncitori necalificati -Sudori electric si 
autogen Instalatori -Masinist la masini 
terasamente Gestionari -Magaziner. 
Cerintele posturilor: -Muncitor necali-
ficat: Invatamant general; -Sudor elec-
tric si autogen: scoala profesionala/ 
invatamant general, certificat calificare 

in meseria de sudor (preferabil autori-
zare ISCIR); -Instalalator: scoala profe-
sionala/Invatamant general, certificat 
calificare in meseria de instalator -Masi-
nist la masini terasamente: studii medii, 
atestat profesional, permis conducere 
categoria B,C; -Gestionar: studii medii 
(diploma bacalaureat), cunostinte conta-
bilitate primara, legislatie gestiune, min. 
1 an in activitatea de gestionar; -Maga-
ziner: studii medii (diploma bacalau-
reat), cunostinte contabilitate primara, 
legislatie gestiune, min. 1 an in activi-
tatea de magaziner; CV-urile se pot 
depune pe adresa de email office@cmeb.
pmb.ro; alexandra.g.nastase@gmail.com 
sau la sediul companiei Splaiul Unirii 
nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti. Informatii 
la telefon: 0372.400.780; 0728.121.056 
-Salarii atractive, tichete de mass, 
vouchere de vacanta.

l  Consiliul Judeţean Gorj organizează 
concursul de recrutare pentru ocupare 
funcției publice de execuție vacante de 
consilier, clasa I, gradul profesional 
superior la Serviciul managementul 
proiectelor, dezvoltare regională și relații 
externe, Direcția managementul proiec-
telor și relații externe din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean 
Gorj, pe perioadă nedeterminată. A. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: - proba suplimentară (veri-
ficarea cunoștințelor în domeniul IT - 
nivel mediu): 20 ianuarie 2020, ora 
10:00, la sediul Consiliului Județean 
Gorj; - proba scrisă: 21 ianuarie 2020, 
ora 10:00, la sediul Consiliului Judeţean 
Gorj; - interviul: în termen de maximum 
5 zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise, la sediul Consiliului Jude-
țean Gorj. B. Condiţii de participare la 
concursul de recrutare: 1. studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniile: 
științe administrative sau științe ale 
comunicării; 2. vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice - minimum 7 ani; 3. cunoștinte 
operare PC - nivel mediu. C. Perioada 
de depunere a dosarelor de concurs: 
Candidații vor depune dosarul de 
concurs în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în  Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
respectiv în perioada 20.12.2019-
08.01.2020, la sediul Consiliului Jude-
țean Gorj. D. Datele de contact ale 
secretarului comisiei de concurs: 
Șendroiu Cristina, consilier juridic supe-
rior la Compartimentul de management 
al unităților sanitare preluate, monitori-
zare indicatori, salarizare din aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean 
Gorj, adresa de corespondență: Munici-
piul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, et. 2, 
camera 236, telefon: 0372531236, adresă 
de e-mail: cristina.sendroiu@cjgorj.ro. 

l  Muzeul Național al Marinei Române, 
cu sediul în localitatea Constanţa, strada 
Traian, nr.53A, judeţul Constanţa, în 
conformitate cu Hotărârea de Guvern 
nr.286 din 23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare, organizează 
concurs pentru încadrarea unui post 
contractual vacant de execuție: suprave-
ghetor muzeu la Secția Muzeu 
-Mangalia din cadrul Formațiunii de 
Istorie, Muzeografie și Cultură (1 post). 

Concursul se va desfășura la sediul 
unității după următorul program: 
-depunerea dosarelor de înscriere: 
23.12.2019-09.01.2020, până la ora 
15.00; -selecția dosarelor de înscriere: 
10.01.2020; -proba scrisă, în data de 
17.01.2020, ora 10.00; -proba interviului, 
în data de 23.01.2020, începând cu ora 
09.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale stabilite de art.3 din 
HG 286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Informații suplimen-
tare pot fi obținute la telefon: 
0241.655.650, int.542 (a se specifica 
pentru muzeu). Documentele aferente 
concursului, respectiv anunţul cuprin-
zând condiţiile generale și specifice, 
calendarul de desfășurare a concursului, 
bibliografia și tematica se pot consulta la 
adresele: www.navy.ro, www.posturi.
gov.ro sau la sediul Muzeului Național 
al Marinei Române din str.Traian, 
nr.53A, loc.Constanţa.

l  Spitalul Municipal „Caritas”, cu 
sediul în localitatea Roșiorii de Vede, str.
Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman, orga-
nizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarei funcţii contractuale vacante pe 
durată nedeterminată, conform HG 
nr.286/2011: Arhivar -Biroul Adminis-
trativ, 1 post vacant. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
17.01.2020, ora 10.00; -Proba interviu 
21.01.2020, începând cu ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Diplomă de bacalaureat; 
-Vechime în activitate: 6 luni. 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 Spita-
lului Municipal „Caritas” Roșiorii de 
Vede. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Municipal „Caritas”, biroul 
RUNOS, telefon: 0247.406.689, int.189. 
Persoană de contact: ec.Drambu Adrian 
-secretarul comisiei de concurs.

l  Primăria Comunei Sâncrăieni, 
județul Harghita, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcției contrac-
tuale de execuție, vacante, de asistent 
medical comunitar, cod COR 325301, 
din cadrul Compartimentului Autori-
tate Tutelară, Asistență Socială. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească: -condiții gene-
rale, conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Condiţiile specifice: -absolvirea 
liceului sanitar sau studii postliceale 
sanitare; -cunoștințe de operare calcu-
lator: nivel minim; -grad profesional 
asistent medical principal; -vechime în 
specialitate de minimum 6 luni. 
Concursul se desfășoară astfel: -în data 
de 17.01.2020, ora 10.00, proba scrisă; 
-în data de 20.01.2020, ora 15.00, inter-
viul. Dosarele de înscriere la concurs vor 
conține obligatoriu documentele prevă-
zute de art.6 din Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286 din 23 martie 2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, și se pot 
depune în termen de 10 zile lucrătoare 

de la afișare la secretarul comisiei de 
concurs. Bibliografia va fi pusă la dispo-
ziția candidaților de secretarul comisiei 
de concurs. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Primăriei Comunei 
Sâncrăieni, persoană de contact: d-na 
C s i s z e r  E r z s e b e t ,  n r. t e l e f o n : 
0266.332.502.

l  Unitatea Militară 01099 Brad din 
Ministerul Apărării Naționale, cu sediul 
în localitatea Brad, str.Avram Iancu, 
nr.43, judeţul Hunedoara, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant de execuție de econo-
mist ,  gradul  II ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Nivelul studiilor 
necesare ocupării postului: superioare, 
absolvent de studii superioare cu 
diplomă de licență, licențiat în domeniul 
fundamental „Științe sociale”, dome-
niile de licență din ramura de științe 
„Științe economice”. Vechime în specia-
litatea studiilor necesară ocupării 
postului: minimum 6 luni. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 21.01.2020, ora 12.00; -Proba practică 
în data de 27.01.2020, ora 12.00; -Inter-
viul în data de 30.01.2020, ora 12.00. 
Actele pentru dosarul de concurs se vor 
depune la sediul Unității Militare 01099 
Brad până la data-limită de 13.01.2020, 
ora 15.00. Persoana care asigură secreta-
riatul comisiei de concurs este dl.Dani-
el-Gheorghe Krech și poate fi contactat 
la tel.0254.612.681, int.115 și la sediul 
Unității Militare 01099 Brad.

l  Școala Gimnazială cu Clasele I-VIII, 
cu sediul în localitatea Valea-Seacă, str.
Principală, judeţul Iași, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: Îngrijitoare- 1 
post, Paznic- 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
21.01.2020, ora 12.30; -Proba interviu în 
data de 23.01.2020, ora 12.30. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: generale sau medii; 
-vechime: nu se solicită; -persoana care 
urmează să îndeplinească atribuțiile de 
pază sau de protecție trebuie să fie 
atestat profesional. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale Valea-Seacă. 
Relaţii suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale Valea-Seacă, persoană de 
contact:  Sava Toader,  telefon: 
0232.714.833, e-mail: valeaseaca_
school@yahoo.com

l  Primăria Comunei Cetariu, din 
județul Bihor, organizează concurs de 

recrutare pentru ocuparea postului 
contractual de execuţie vacantă de 
inspector de specialitate, grad debutant 
-Centrul de informare turistică. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Cetariu, judeţul 
Bihor, în data de 20.01.2020, ora 10.00 
-proba scrisă și 21.01.2020, ora 10.00 
-proba interviu. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Cetariu, judeţul Bihor. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din HG nr.286/2011, modificată 
și completată cu prevederile HG 
nr.1027/2014. Condiţiile de participare la 
concurs: -studii superioare; -absolvenți 
de cursuri autorizate și recunoscute de 
către minister cu profil de ghid turistic; 
-cunoaștere limba română, engleză, 
maghiară; -bibliografia se afișează la 
sediul Primăriei Comunei Cetariu, 
judeţul Bihor; -vechimea în specialitate 
constituie avantaj. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Cetariu și la numărul de 
telefon: 0259.456.266.

l  Primăria Comunei Cetariu, din 
județul Bihor, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea postului 
contractual de execuţie vacantă de refe-
rent de specialitate, grad debutant 
-Centrul de informare turistică. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Cetariu, judeţul 
Bihor, în data de 20.01.2020, ora 10.00 
-proba scrisă și 21.01.2020, ora 10.00 
-proba interviu. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Cetariu, judeţul Bihor. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din HG nr.286/2011, modificată 
și completată cu prevederile HG 
nr.1027/2014. Condiţiile de participare la 
concurs: -studii medii; -absolvenți de 
cursuri autorizate și recunoscute de 
către minister cu profil de ghid turistic; 
-cunoaștere limba română, engleză, 
maghiară; -bibliografia se afișează la 
sediul Primăriei Comunei Cetariu, 
judeţul Bihor; -vechimea în specialitate 
constituie avantaj. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Cetariu și la numărul de 
telefon: 0259.456.266.

l  Primăria Comunei Cetariu, din 
județul Bihor, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea postului 
contractual de execuţie vacantă de 
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portar. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Comunei Cetariu, 
judeţul Bihor, în data de 20.01.2020, ora 
10.00 -proba scrisă și 21.01.2020, ora 
10.00 -proba interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Cetariu, judeţul Bihor. Dosa-
rele de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, 
modificată și completată cu prevederile 
HG 1027/2014. Condiţiile de participare 
la concurs: -studii generale; -cunoaștere 
limba română, engleză, maghiară; -bibli-
ografia se afișează la sediul Primăriei 
Comunei Cetariu, judeţul Bihor; 
-vechimea în specialitate constituie 
avantaj. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei 
Cetariu și la numărul de telefon: 
0259.456.266.

l  Spitalul Județean de Urgență „Sf.
Pantelimon” Focșani, cu sediul în 
Focșani, strada Cuza Vodă, nr.50-52, 
județul Vrancea, organizează, în condi-
țiile HG 286/2011, cu completările și 
modificările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții contrac-
tual vacante pe perioadă nedeterminată: 
un post de șef serviciu la Serviciul Achi-
ziții Publice, Contractare. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 20.01.2020, ora 9.00; -Proba interviu 
în data de 23.01.2020, ora 13.00. 
Condiții specifice: -diplomă de licență în 
drept/științe juridice; -curs „expert achi-
ziții publice”; -minim 2 ani vechime în 
specialitatea postului. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului, la sediul 
Spitalului Județean de Urgență „Sf.
Pantelimon” Focșani, județul Vrancea. 
Relații suplimentare la sediul spitalului, 
serviciul RUONS, telefon: 0237.625.000, 
fax: 0237.625.191, e-mail: secretariat@
spitalvn.ro

l  Spitalul Județean de Urgență „Sf.
Pantelimon” Focșani, cu sediul în 
Focșani, strada Cuza Vodă, nr.50-52, 
județul Vrancea, organizează, în condi-
țiile HG 286/2011, cu completările și 
modificările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții contrac-
tual vacante pe perioadă nedeterminată: 
un post de șef serviciu la Serviciul 
Managementul Calității Serviciilor 
Medicale. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
22.01.2020, ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 28.01.2020, ora 9.00. Condiții 
specifice: -diplomă de licență în științe 
administrative, științe politice; -certificat 
de absolvire al programului de formare 
„Managementul calității în spitale” cu 
examen; -minim 2 ani vechime în speci-
alitatea postului Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului, la sediul Spitalului 
Județean de Urgență „Sf.Pantelimon” 
Focșani, județul Vrancea. Relații supli-
mentare la sediul spitalului, serviciul 
RUONS, telefon: 0237.625.000, fax: 
0237.625.191, e-mail: secretariat@
spitalvn.ro

l  Spitalul Județean de Urgență „Sf.
Pantelimon” Focșani, cu sediul în 
Focșani, strada Cuza Vodă, nr.50-52, 
județul Vrancea, organizează, în condi-
țiile HG 286/2011, cu completările și 
modificările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții contrac-
tual vacante pe perioadă nedeterminată: 
un post de șef serviciu la Serviciul de 
Statistică și Evaluare Medicală. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 

scrisă în data de 21.01.2020, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 27.01.2020, 
ora 9.00. Condiții specifice: -diplomă de 
licență în științe administrative; -certi-
ficat absolvire curs statistică; -curs 
operare PC; -minim 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitatea postului. Candi-
dații vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului, la 
sediul Spitalului Județean de Urgență 
„Sf.Pantelimon” Focșani, județul 
Vrancea. Relații suplimentare la sediul 
spitalului, serviciul RUONS, telefon: 
0237.625.000, fax: 0237.625.191, e-mail: 
secretariat@spitalvn.ro

l  Spitalul Județean de Urgență „Sf.
Pantelimon” Focșani, cu sediul în 
Focșani, strada Cuza Vodă, nr.50-52, 
județul Vrancea, organizează, în condi-
țiile HG 286/2011, cu completările și 
modificările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții contrac-
tual vacante pe perioadă nedeterminată: 
-un post de șef serviciu la Serviciul 
Resurse Umane, Organizare, Normare, 
Salarizare. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
23.01.2020, ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 29.01.2020, ora 9.00. Condiții 
specifice: -diplomă de licență în dome-
niul științe economice; -curs inspector 
resurse umane; -curs operare PC; 
-minim 6 ani și 6 luni vechime în specia-
litatea postului. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului, la sediul Spitalului 
Județean de Urgență „Sf.Pantelimon” 
Focșani, județul Vrancea. Relații supli-
mentare la sediul spitalului, serviciul 
RUONS, telefon: 0237.625.000, fax: 
0237.625.191, e-mail: secretariat@
spitalvn.ro

l  Institutul Național de Endocrino-
logie „C.I.Parhon”, cu sediul în Bucu-
rești, b-dul Aviatorilor, nr.34-38, sector 
1, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale 
vacante, perioadă nedeterminată, în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, respectiv: Birou de 
Evaluare și Statistică Medicală: -1 (unu) 
post referent de specialitate I, nivel 
studii S, perioadă nedeterminată; Servi-
ciul Financiar Contabilitate; -1 (unu) 
post economist specialist IA, nivel studii 
S, perioadă nedeterminată; -1 (unu) 
post economist I, nivel studii S, peri-
oadă nedeterminată; Serviciul RUNOS: 
-1 (unu) post șef Serviciu, Serviciul 
RUNOS, nivel studii S, perioadă nede-
terminată; Compartiment Aprovizio-
nare, Transport: -1 (unu) post șofer 
autosanitară III, nivel studii, perioadă 
nedeterminată; Biroul Administrativ: -1 
(unu) post șef Birou, Biroul Adminis-
trativ, nivel studii S, perioadă nedeter-
minată; -1 (unu) post referent de 
specialitate, gr.I, nivel studii S, perioadă 
nedeterminată; Biroul Achiziții Publice, 
Contractare: -1 (unu) post referent de 
specialitate debutant, nivel studii S, 
perioadă nedeterminată; -1 (unu) post 
referent de specialitate IA, nivel studii 
S, perioadă nedeterminată; -1 (unu) 
post economist II, nivel studii S, peri-
oadă nedeterminată; Compartiment 
Securitatea Muncii, PSI, Protecție 
Civilă și Situații de Urgență: -1 (unu) 
post referent de specialitate, gr.I, nivel 
studii S, perioadă nedeterminată. 
Concursul se va desfășura la sediul 
unității din b-dul Aviatorilor, nr. 34-38, 
conform calendarului următor: Selecția 
dosarelor: 10.01.2020; Proba scrisă: 
17.01.2020, ora 10.00; Proba interviu: 
23.01.2020, ora 10.00. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor la concurs: 
09.01.2020, ora 14.00. Relații suplimen-

t a r e  - S e r v i c i u l  R U N O S , 
tel.021.317.20.41, int.258.

l  UM 01784 Rm. Vâlcea, din Minis-
terul Apărării Naționale, organizează, la 
sediul din Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladi-
mirescu, nr. 31, județul Vâlcea, concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a unui post vacant de execuție, de 
personal civil contractual, astfel: 
muncitor calificat I (mânuitor, montator 
decor) - la Unitatea Militară 01784 
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea. 
Cerințe: - nivelul mediu și vechimea: 
studii medii/generale, cu o vechime de 
minim 9 ani; - locul de desfășurare a 
concursului: la sediul Unității Militare 
Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 
31, județul Vâlcea; - data și ora susținerii 
probei scrise: 27.01.2020, ora 10.00; - 
data și ora probei interviului: 30.01.2020, 
ora 09.00; Dosarele de concurs vor fi 
depuse la sediul UM 01784 Rm. Vâlcea, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, județul 
Vâlcea, până la data limită de 
17.01.2020, ora 14.00. Detaliile organiza-
torice necesare vor fi afișate la sediul 
unității militare. Date de contact ale 
secretariatului, la telefon: 0250/739601 
int. 146.  

l  Primăria Comunei Giurgeni, 
Județul Ialomița, anunță scoaterea 
la concurs a unui post de REFE-
RENT clasa III, grad profesional 
PRINCIPAL, din cadrul Comparti-
mentului de Contabilitate, prevăzut 
în organigramă. Condiții specifice 
prevăzute în fișa postului: studii 
liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat, vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: 5 ani. Probele concursului: 
a)probă scrisă în data 20.01.2020, 
ora 10.00; b)interviu în data de 
22.01.2020, ora 10.00. Concursul se 
va desfășura la sediul instituţiei, 
Primăria Giurgeni, Strada Mihai 
Viteazu, nr.36, Com.Giurgeni, 
județul Ialomița. Dosarele se vor 
depune în termen de 20 zile calen-
daristice de la data publicării în 
Monitorul Oficial. Condiţiile gene-
rale: candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de 
art.465 din OUG 57/2019. Biblio-
grafia pentru concurs se regăsește 
la sediul UAT Giurgeni.

l  Administraţia Spitalelor și Serviciilor 
Medicale București, cu sediul în Bucu-
rești, Str. Sf. Ecaterina, nr.3, sector 4, 
scoate la concurs 1 post contractual 
vacant de Inspector de specialitate (S) 
debutant. Proba scrisă se va desfășura în 
data de 17.01.2020, iar proba interviu în 
data de 23.01.2020. Termenul limită de 
înscriere va fi data de 09.01.2020, orele 
14:00, dosarul de concurs urmând să fie 
depus la Serviciul  Resurse Umane din 
cadrul Administraţiei Spitalelor și Servi-
ciilor Medicale București din Bd. Dimi-
trie Cantemir Nr.1, Bl. B2, Parter, Sector 
4. Informaţii suplimentare privind 
condiţiile specifice pentru înscrierea și 
participarea candidaţilor la concurs se 
pot obţine de la sediul instituţiei la Servi-
ciul Resurse Umane, pe site-ul instituţiei 
www.assmb.ro  sau  la  t e l e fon 
031.433.74.45/ 031.433.74.46.

l  Primăria Comunei Sviniţa organi-
zează concursul pentru ocuparea Func-
ţ ie i  contractuale  pe  per ioadă 
determinată, post contractual temporar 
vacant de asistent medical comunitar 
din cadrul  aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Svinița, judeţul 
Mehedinţi. Condiţii specifice: -vechime- 
debutant; -studii- postliceală absolvite cu 
diplomă: școala sanitară postliceală sau 
echivalenta; -permis de conducere- cate-

goria B. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei comunei Svinița astfel: 
-Proba scrisă  în data de  15.01.2020, ora 
10.00;  -Interviul în data de 16.01.2020, 
ora 11.00. Dosarele de înscriere se depun 
până la data de 08.01.2020 ora 16.00 la 
secretarul comisiei de concurs la sediul 
Primăriei comunei Svinița, județul 
Mehedinţi. Relații suplimentare la tel.: 
0252-368407.

l  Administraţia Domeniului Public 
Sector 1, București anunţă: Concursuri 
de recrutare organizate în data de 
20.01.2020, ora 10.00, proba scrisă și 
proba interviului în data de 23.01.2020, 
ora 10.00, pentru ocuparea următoarelor 
funcții contractuale de execuție vacante: 
•Pentru postul de inspector de speciali-
tate, gradul profesional IA, la Serviciul 
Contabilitate- Buget: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă în Științe 
Economice; -studii de masterat speciali-
tatea finanţe- contabilitate; -vechimea în 
specialitate necesară: minim 6 ani și 6  
luni. •Pentru postul de inspector de 
specialitate, gradul profesional I, la 
Biroul Achiziții Publice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă în 
Științe Economice; -studii de masterat; 
-vechimea în specialitate necesară: 
minim 3 ani și 6  luni. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituţiei, 
din Bd. Poligrafiei, nr.4, sector 1 în peri-
oada 23.12.2019– 10.01.2020. Condiţiile 
de participare și bibliografia se afișează 
la sediul instituției. Relaţii suplimentare 
la secretarul comisiei de concurs, telefon 
021.319.32.58 int. 109.

l  Institutul Național pentru Cercetare 
și Formare Culturală organizează, în 
temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, 
republicată, a Regulamentului- cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în trepte 
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat prin 
HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii- cadru nr. 
153/2047 privind salarizarea persona-
lului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare și 
a OUG nr.114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice și a unor măsuri fiscal- bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene, 
la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, 
sector 3, București, în perioada 
23.12.2019- 30.01.2020, concursul 
pentru ocuparea postului contractual de 
execuție, vacant, de Referent de specia-
litate, gradul I (S), în cadrul Serviciul 
Proiecte Europene, Logistică, IT 
Compartimentul Programe/ Proiecte 
Europene. Condiţii specifice postului: 
1.Studii de specialitate: studii superi-
oare de lungă durată acreditate, absol-
vite cu diplomă de licență de profil 
economic, specialitate marketing; 2.
Perfecţionări (specializări): cursuri de 
perfecționare în domeniile studiilor de 
specialitate; Master Administrarea 
afacerilor; certificat/ diplomă în 
Marketing; 3.Vechimea în muncă/ speci-
alitate necesară: minim 6 ani si 6 luni; 
4.Cunoștinţe de operare/ programare pe 
calculator: cunoștințe de operare PC– 
nivel avansat, utilizare pachet Microsoft 
Office; 5.Limbi străine: limba engleză 
nivel avansat; 6.Abilităţi, calităţi și apti-
tudini necesare: capacitate de comuni-
care, relaţionare și cooperare în echipă, 
capacitate de analiză și sinteză, aptitu-
dini de calcul, aptitudinea de a lucra cu 

documente, punctualiate, respectarea 
instrucțiunilor orale și scrise, atenție 
concentrată și distributivă, memorie 
vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, 
putere de concentrare în condiţii de 
stres; bun organizator și capacitate 
prioritizare sarcini, ordonat, dinamic; 
corectitudine, moralitate, amabilitate, 
respect faţă de ceilalţi angajaţi și față de 
partenerii și colaboratorii INCFC, spirit 
de inițiativă, operativitate, perspicaci-
tate, responsabilitate personală, fără 
antecedente penale; 7. Cerinţe specifice: 
prezentări la cursuri de perfecționare 
privind domeniul de activitate desfă-
șurat la INCFC, minim 1 la 2 ani; 
disponibilitate pentru lucru în program 
prelungit în anumite condiţii; disponibi-
litate pentru deplasări în interes de 
serviciu în ţară; respectarea normelor de 
siguranță și securitate în muncă, de 
reacție și protecție în cazul situațiilor de 
urgență; cunoașterea legislaţiei de bază 
în domeniul financiar-contabil, achiziți-
ilor publice, administrării domeniului 
public și privat al statului; 8. Compe-
tență managerială:  competențe și apti-
tudini monitorizare/ coordonare 
proiecte. Depunerea dosarelor în 
vederea înscrierii la concurs se reali-
zează până la data de 13.01.2020, ora 
17.00, la sediul Institutului Național 
pentru Cercetare și Formare Culturală: 
Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucu-
rești (în incinta Ministerului Culturii- 
intrarea din Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, 
camera 219), compartimentul Resurse 
Umane. Persoana de contact este dna. 
Bologa Elena, tel.: 0721.286.410. Rezul-
tatele selectării dosarelor de înscriere se 
afișează la sediul Institutului și pe 
pagina de internet a acestuia (www.
culturadata.ro) până la data de 
14.01.2020, ora 17.00. Candidații 
nemultumiți de rezultatele selecției 
dosarelor de înscriere pot depune 
contestație până la data de 15.01.2020, 
ora 17.00. Rezultatele contestațiilor se 
afișează la sediul și pe pagina de 
internet a INCFC (www.culturadata.ro) 
până la data de 16.01.2020, ora 17.00. 
Calendarul concursului: Concursul va 
consta într-o probă scrisă și interviu. 1. 
Proba scrisă, ce va consta în redactarea 
unei lucrări, pe baza bibliografiei date și 
se va desfășura în data de 17.01.2020, 
ora 14.00 (fără a se depăși durata 
maxim admisă de 3 ore) la sediul 
INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, 
sector 3, București (în incinta Ministe-
rului Culturii- intrarea din Blvd. Mircea 
Vodă- etaj 2, camera 217). Rezultatele 
probei scrise se afișează la sediul și pe 
pagina de internet a INCFC (www.
culturadata.ro) până la data de 
20.01.2020, ora 17.00. Candidații 
nemultumiți pot depune contestație 
până la data de 21.01.2020, ora 17.00. 
Rezultatele contestațiilor depuse se 
afișează la sediul și pe pagina de 
internet a INCFC (www.culturadata.ro) 
până la data de 22.01.2020, ora 17.00. 2. 
Interviul se se va desfășura în data 
23.01.2020, ora 14.00, la sediul INCFC 
din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, 
București (în incinta Ministerului 
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea 
Vodă- etaj 2, camera  217); Rezultatele 
interviului se afișează la sediul și pe 
pagina de internet a INCFC (www.
culturadata.ro) până la data de 
27.01.2020, ora 17.00. Candidații 
nemultumiți pot depune contestație 
până la data de 28.01.2020, ora 17.00. 
Rezultatele contestațiilor depuse se 
afișează la sediul și pe pagina de 
internet a INCFC (www.culturadata.ro) 
până la data de 29.01.2020, ora 17.00. 
Rezultatul final al concursului se 
afișează la sediu și pe pagina de internet 
a INCFC (www.culturadata.ro), până la 
data de 30.01.2020.
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ANUNŢ DIN 16.12.2019
l Şcoala Gimnazială Cârna, cu sediul 
în com.Cârna, strada Calea Craiovei, 
nr.56, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant de 
Îngrijitor, pe perioadă nedeterminată, în 
conformitate cu HG 286/2011. Pentru 
participare la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
studii medii; vechime minim 2 ani pe un 
post similar. Concursul se va desfăşura 
la Şcoala Gimnazială Cârna, astfel: 
proba scrisă în data de: 15.01.2020, ora 
12.30; interviu în data de: 15.01.2020, 
ora 14.30. 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, la sediul Şcolii Gimnaziale Cârna. 
Informaţiile suplimentare se pot obtine 
de la sediul instituției sau la telefonul: 
0251.256.672.

VÂNZĂRI CASE
l Vând Casă 251mp + dependințe 
150mp + teren 3.100mp, str. Principală, 
Purcăreni, Argeş. Tel. 0723.410.612.

CITAȚII
l Admidri Group SRL cu sediul în 
Brăila, Şos. Rm. Sărat, nr. 109, având 
CUI 27854879 şi nr. de înregistrare la 
ORC J09/668/2010, prin administrator 
Drăgan Mihail Adrian, este chemată la 
Judecătoria Brăila Sala 4, Complet 12 
Civil, în data de 15.01.2020, în calitate 
de pârât, în proces cu Enescu Rodica 
pentru rezoluţiune contract.

l Municipiul Sebeş, în calitate de recla-
mant, îl citează pe numitul Lăcătuş 
Nicolae, în calitate de intimat, cu domi-
ciliul cunoscut în Municipiul Sebeş, Str. 
Padurenilor, nr. 39, Județul Alba, în 
dosarul nr. 2510/298/2019 la Judecătoria 
Sebeş, în data de 14.01.2020.

l Municipiul Sebeş, în calitate de recla-
mant, îl citează pe numitul Lăcătuş 
Nicolae, în calitate de intimat, cu domi-
ciliul cunoscut în Municipiul Sebeş, Str. 
Padurenilor, nr. 39, Județul Alba, în 
dosarul nr. 2520/298/2019 la Judecătoria 
Sebeş, în data de 30.01.2020.

l Municipiul Sebeş, în calitate de recla-
mant, îl citează pe numitul Dan Sorin 
Lucian, în calitate de intimat, cu domici-
liul cunoscut în Municipiul Sebeş, Str. 
Aleea Parc, bl. 9, ap. 1, Județul Alba, în 
dosarul nr. 2681/298/2019 la Judecătoria 
Sebeş,  în data de 21.01.2020.

l Numitul Iordache Daniel George, cu 
ultimul domiciliu în Ploieşti, str.
Vornicei, bl.83, sc.A, ap.18, este chemat 
la Judecătoria Ploieşti, cu sediul în 
Județ Prahova, localitatea Ploieşti, str.
Gheorghe Lazăr, nr.6, camera Sala 2, în 
ziua de 08.01.2020, Completul CIV10, 
ora 08.30, în calitate de Pârât, în proces 
cu Iordache Andreea Steliana, în cali-
tate  de Reclamant în dosarul 
22972/281/2018, având ca obiect divorţ. 
Prin înmânarea citației, sub semnătură 
de primire, personal ori prin reprezen-
tant legal sau convențional ori prin 
funcționarul sau persoana însărcinată 
cu primirea corespondenței pentru un 
termen de judecată, cel citat este consi-
derat că are în cunoştință şi termenele 
de judecată ulterioare aceluia pentru 
care citația i-a fost înmânată.

l Stoian Vasile Eduard, cu domiciliul în 
Piatra Olt, str. Gării, județul Olt, este 
citat, în calitate de pârât, în dosarul nr. 
444/241/2019, la Judecătoria Horezu, în 
data de 07 ianuarie 2020, în proces cu 
reclamanta Greuruşi Florina Corina - 

pentru exercitarea exclusivă a autorității 
părinteşti asupra minorului Stoian 
David Alexandru.

Numitul, Băicoianu Ion, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Bucureşti, Str.
Foişorul de Foc, nr.1, et.5, ap.16, Sector 
2, este citat cu mențiunea de a se 
prezenta personal la interogatoriu la 
Tribunalul Bucureşti, Secția a IV-a 
Civilă din Bucureşti, Bd.Unirii, nr.37, 
cam.252, complet F13, în ziua de luni, 6 
ianuarie 2020, în calitate de pârât în 
dosarul nr.1858/3/2018, în proces cu 
reclamanții Petre Ion şi Pris SRL, hotă-
râre care să țină loc de act autentic.

l Radovici (Gutu) Ileana, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în com.Barcea, jud.
Galați, str.Balta, nr.111, este chemată în 
ziua de 15.01.2020, la Judecătoria Lieşti, 
Jud.Galați, în calitate de pârâtă în 
dosarul 562/838/2019, având ca obiect 
radierea sarcinii din cartea funciară 
privind suma de 1359,04Lei, în proces 
cu Barbu Adela.

l Prisacă Elena, Constantin Anica şi 
Spânu Maria, sunt chemate în judecată 
în calitate de pârâte, la termenul din 
09.01.2020, în dosarul nr.476/297/2019 al 
Judecătoriei Săveni, în contradictoriu 
cu reclamanta Coţovanu Iulia-Lidia, 
pentru ca instanţa de judecată să 
constate dreptul său de proprietate 
asupra casei, anexei şi a terenului în 
suprafaţă de 1.828mp, bunuri imobile 
situate în comuna Avrămeni, jud.Boto-
şani, prin efectul uzucapiunii de scurtă 
durată.

l Padrogeso Construct SRL, în calitate 
de pârâtă, este chemată la Judecătoria 
Oradea, Secția civilă, cu sediul în Parcul 
Traian, nr.10, Oradea, jud.Bihor, Sala 8, 
Complet C7 civil, la data de 10.01.2020, 
ora 8.30, pentru litigiu pretenții cu recla-
manta CESAL SA.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze 
spaţii de depozitare şi servicii conexe. 
Detaliile complete pot fi găsite pe site-ul 
www.anaf.ro, sectiunea „Anunţuri” - 
„Anunţuri de achiziţie de bunuri şi 
servicii”.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale de insolventa in 
dosarul nr. 3520/105/2019 Tribunal 
Prahova, conform sentinței nr. 49CC 
din 04.12.2019 privind pe SC Softline 
Project Tehnologies SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță 20.01.2020, 
întocmirea tabelului preliminar al 
creanțelor 10.02.2020, întocmirea tabe-
lului definitiv 09.03.2020, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc in 
data 17.02.2020, orele 12:00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B.

l În temeiul art. 145 alin. (1) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii de faliment a debitorului SC New 
A&I Company SRL, CIF: 19244600, 
J25/630/2006, dosar nr. 5523/101 anul 
2018-Tribunalul Mehedinţi. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţă la 
22.01.2020; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului supli-
mentar al creanţelor la 19.02.2020; 
Termen pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publicarea 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
a tabelului suplimentar şi pentru 
afişarea tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor la 18.03.2020. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis.

l Subscrisa Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu în dosarul nr. 1998/111/2018 
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția 
a II-a Civilă, privind pe debitoarea 
MONOELECT SRL, CUI 26792770, 
număr de înregistrare în Registrul 
Comerțului J5/506/2010, îi notifică pe 
toți creditorii debitoarei privind faptul 
că prin hotărârea nr.1355/2019 din data 
de 10.12.2019 pronunțată de Tribunalul 
Bihor, în dosarul nr. 1998/111/2018 s-a 
dispus începerea procedurii falimen-
tului față de societatea debitoare mai 
sus menționată, în temeiul art.145 alin.
(1) lit. A, pct. C teza finală din Legea 
85/2014. Prin hotărârea amintită s-a 
fixat termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanțelor 
născute în cursul procedurii la data de 
23.01.2020, termenul limită pentru veri-
ficarea creanțelor, întocmirea şi publi-
carea tabelului suplimentar la data de 
31.01.2020, termenul limită de întocmire 
a tabelului definitiv consolidat la data de 
25.02.2020. Lichidatorul judiciar provi-
zoriu a convocat şedința adunării credi-
torilor pe data de 12.02.2020, la ora 
12:00, la sediul acestuia din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, 
ordinea de zi urmând a fi: confirmarea 
lichidatorului judiciar provizoriu, apro-
barea onorariului acestuia.

l Această informare este efectuată de: 
Jude Ovidiu Cristian si Jude Dana 
Mihaela, loc. Dumbravita, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 30B, jud. Timis, tel.: 
0744773076, ce intenționează să solicite 
de la Administrația Bazinală De Ape 
Crişuri Oradea, aviz de gospodărire a 
apelor privind “PUZ - amenajare zona 
industrie nepoluanta, depozitare si 
servicii”, in loc. Arad, Extravilan, jud. 
Arad. Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de productie vor 
rezulta temporar/permanent urmatoa-
rele ape uzate: Menajere - evacuarea se 
va face in bazine vidanjabile, dimensio-
nate corespunzător  amplasate pe 
fiecare lot in parte. Se vor putea realiza 
şi alte sisteme de epurare locală, 
funcție de personal. Tehnologice - dacă 
va fi cazul se vor lua măsuri specifice 
pentru fiecare utilizator /beneficiar în 
parte, funcție de specificul activității şi 
natura poluantului,  conform recoman-
dărilor autorității de gospodărire a 
apelor în baza legislației specifice. 
Apele pluviale de pe drumuririle din 
incintă, se vor drena  prin  rigole in 
separatoare de produse petroliere 
dimensionate corespunzător suprafe-
ţelor de colectare astfel încât  indica-
torii de calitate să respecte NTPA 
001/2002  la evacuare în canalele de 
desecare ce bordeaza partial terenul in 
cauza, în baza avizului deținătorului 
canalului. Preluarea apelor pluviale se 
va face prin guri de scurgere cu sifon si 
depozit respectiv rigole carosabile, 
amplasate pe platformele carosabile si 
racordate la reteaua de canalizare 
proiectata, de unde vor fi dirijate prin-
tr-o retea de canalizare de incinta, si se 
vor deversa gravitational in separatoa-
rele de hidrocarburi - clasa 1 - cu dezni-
sipator incorporat, filtru coalescent si 
opturator automat. Aceasta solicitare 
de aviz este conforma cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifica-
rile si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si reco-
mandari se pot adresa solicitantului 
sau la adresa: loc. Dumbravita, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 30B, jud. 
Timis, tel.: 0744773076 - Jude Ovidiu, 
după data de 06.01.2020.

l Banca Naţională a României Consi-
liul de administraţie. Hotărârea nr. 11 
din 29.11.2019 privind publicarea înce-
tării de drept a autorizației de funcțio-
nare a Băncii Cooperatiste Progresul 
Sibiu. Având în vedere solicitarea de 
autorizare a procesului de fuziune prin 
absorbție a băncilor cooperatiste 8 
Martie Codlea, în calitate de bancă 
absorbantă, cu Progresul Sibiu, în cali-
tate de bancă absorbită, formulată de 
Banca Centrală Cooperatistă Credit-
coop  pr in  s c r i soarea  nr.VII /
PM/3902/03.09.2019, aprobarea preala-
bilă a Consiliului de administraţie al 
Băncii Naţionale a României privind 
fuziunea băncilor cooperatiste 8 Martie 
Codlea şi Progresul Sibiu din data de 
18.11.2019. În baza prevederilor art.41 
alin.1 lit.a) şi alin.2 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.99/2006 privind 
instituțiile de credit şi adecvarea capita-
lului, aprobată cu modificări şi comple-
tări prin Legea nr.227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.33 alin.1 
lit.b) din Legea nr.312/2004 privind 
Statutul Băncii Naționale a României, 
Având în vedere Hotărârea Parlamen-
tului României nr.19/2019 pentru 
numirea Consiliului de administraţie al 
Băncii Naţionale a României, Banca 
Naţională a României hotărăşte: Art.1. 
Publicarea încetării de drept, de la data 
fuziunii, în temeiul prevederilor art.41 
alin.1 lit.a) şi alin.2 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.99/2006 privind 
instituțiile de credit şi adecvarea capita-
lului, aprobată cu modificări şi comple-
tări prin Legea nr.227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, a 
autorizaţiei de funcționare seria B 
nr.0451 din data de 23.09.2002 a Băncii 
Cooperatiste Progresul Sibiu, cu sediul 
în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu, nr.1, bl.V4, 
județul Sibiu, Cod Unic de Înregistrare 
2577723, număr de ordine în Registrul 
Comerțului J32/661/1991, în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, şi în 
cel puţin două cotidiene de circulaţie 
naţională. Art.2. Prezenta hotărâre se 
comunică Băncii Cooperatiste Progresul 
Sibiu şi Băncii Centrale Cooperatiste 
CREDITCOOP. Preşedintele Consi-
liului de Administraţie al Băncii Naţio-
nale a României -Mugur Isărescu.

l Banca Naţională a României Ordinul 
Guvernatorului Băncii Naţionale a 
României nr. 1218 din 04.12.2019 
privind publicarea efectuării radierii din 
Registrul general Instituţii Financiare 
Nebancare a societății IFN Credit Euxin 
S.A. Având în vedere solicitarea de 
radiere din Registrul general Instituții 
Financiare Nebancare a societății IFN 
Credit Euxin S.A., formulată prin scri-
sorile înregistrate la Banca Națională a 
României sub nr. 20083/18.10.2019 şi nr. 
21572/08.11.2019, precum şi îndepli-
nirea cerinţelor prevăzute de art.113 
alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţi-
onale a României nr. 20/2009 privind 
instituţiile financiare nebancare, cu 
modificările şi completările ulterioare, în 
baza art.28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din 
Legea nr. 93/2009 privind instituțiile 
financiare nebancare, cu modificările şi 
completările ulterioare. În temeiul 
prevederilor art. 35 alin. (1) şi alin. (3) 
din Legea nr. 312/2004 privind Statutul 
Băncii Naţionale a României, ale Hotă-
rârii Parlamentului României nr. 
19/2019 pentru numirea Consiliului de 
administraţie al Băncii Naţionale a 
României, Guvernatorul Băncii Naţio-
nale a României emite următorul 
ORDIN: Articol unic -Se dispune publi-
carea efectuării radierii din Registrul 
general Instituţii Financiare Nebancare 
ţinut la Banca Naţională a României a 
societății IFN Credit Euxin S.A., cu 
sediul în Constanţa, str. Ştefan cel Mare 

nr. 102, jud. Constanţa, înregistrată la 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i  c u  n r. 
J13/845/2006, cod unic de înregistrare 
18504019, înscrisă în Registrul general 
cu nr. RG-PJR-14-110013, la Secţiunea 
k) -”Activităţi multiple de creditare”. 
Guvernator -Mugur Constantin 
Isărescu.

l Banca Naţională a României Consi-
liul de administraţie hotărârea nr.10 din 
29.11.2019 privind publicarea încetării 
de drept a autorizației de funcționare a 
Băncii Cooperatiste Mureşul Târgu 
Mureş. Având în vedere solicitarea de 
autorizare a procesului de fuziune prin 
absorbție a băncilor cooperatiste Alfa 
Târnăveni, în calitate de bancă absor-
bantă, cu Mureşul Târgu Mureş, în cali-
tate de bancă absorbită, formulată de 
Banca Centrală Cooperatistă CREDIT-
COOP prin scrisoarea nr.VII/
PM/3905/03.09.2019, completată cu 
adresa nr.VII/PM/3906/09.09.2019, 
aprobarea prealabilă a Consiliului de 
administraţie al Băncii Naţionale a 
României privind fuziunea băncilor 
cooperatiste Alfa Târnăveni şi Mureşul 
Târgu Mureş din data de 18.11.2019. În 
baza prevederilor art.41 alin.1 lit.a) şi 
alin.2 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.99/2006 privind institu-
țiile de credit şi adecvarea capitalului, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.227/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare. În temeiul 
prevederilor art.33 alin.1 lit.b) din Legea 
nr.312/2004 privind Statutul Băncii 
Naționale a României. Având în vedere 
Hotărârea Parlamentului României 
nr.19/2019 pentru numirea Consiliului 
de administraţie al Băncii Naţionale a 
României, Banca Naţională a României 
hotărăşte: Art.1. Publicarea încetării de 
drept, de la data fuziunii, în temeiul 
prevederilor art.41 alin.1 lit.a) şi alin.2 
din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituțiile de credit şi 
adecvarea capitalului, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.227/2007, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, a autorizaţiei de funcțio-
nare seria B nr.0377 din data de 
23.09.2002 a Băncii Cooperatiste 
Mureşul Târgu Mureş, cu sediul în Tg. 
Mureş, B-dul.1 Decembrie 1918, nr.39, 
județul Mureş, Cod Unic de Înregistrare 
1199743, număr de ordine în Registrul 
Comerțului J26/1508/1993, în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, şi în 
cel puţin două cotidiene de circulaţie 
naţională. Art.2. Prezenta hotărâre se 
comunică Băncii Cooperatiste Mureşul 
Tg. Mureş şi Băncii Centrale Coopera-
tiste CREDITCOOP. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al Băncii 
Naţionale a României - Mugur Isărescu.

l Administratorul judiciar DINU 
URSE SI ASOCIATII SPRL, notifica 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolventei preva-
zuta de Legea nr. 85/2014, impotriva 
debitoarei DAY FIZIOTHERAPY 
S.R.L., cu sediul social în Constanta, Str. 
Av.Romeo Popescu, nr. 2, judet 
Constanta, Cod de identificare fiscala 
37809575, Numar de ordine in registrul 
comertului J13/2094/2017, conform 
Hotărârii Civile nr. 1804/2019 din data 
de 25.11.2019, pronunţată de Tribunalul 
Constanta, Secţia a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 5594/118/2019. Termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului - 16.01.2020, termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire si 
publicare in BPI a tabelului preliminar 
de creante - 05.02.2020, termenul de 
intocmire a tabelului definitiv al crean-
telor - 02.03.2020. Urmatorul termen de 
judecata a fost fixat pentru data de 
09.03.2020. Pentru relatii: 021.318.74.25.
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l Văzând acţiunea civilă înregistrată la 
Judecătoria Arad sub nr. 12403/55/2019 
cu termen de judecată pe 21 ianuarie 
2020, prin care se solicită a se constata de 
către instanţa de judecată dobândirea 
prin uzucapiune de către petenta Balazs 
Maria, domiciliată în municipiul Arad, 
str. Clopotului nr. 62, judeţul Arad, a 
dreptului de proprietate asupra  cotei de 
2/16, din imobilului situat în municipiul 
Arad, str. Clopotului nr. 62, imobil înscris 
în CF nr. 319897 Arad, nr. top. 559 - 
560/b, constând în casă în suprafață de 
299 mp., cotă asupra cărora proprietari 
tabulari sunt a numiții Freisz Ana 
născută Sachs și Sachs Gheorghe. 
Petenta susține că a folosit imobilul ante-
menționat prin joncțiunea posesiilor cu 
antecesorii acesteia, în mod pașnic, cu 
bună-credință, continuu, netulburat, în 
mod public, neechivoc și sub nume de 
proprietar, fără ca alte persoane să facă 
acte de deposedare sau tulburare, de 
peste 50 de ani de data intrării în posesia 
imobilului. Toţi cei interesaţi pot face de 
îndată opoziţie la cele de mai sus la Jude-
cătoria Arad, cunoscând că în potrivit 
dispozițiilor art. 167 C.proc.civ. în termen 
15 zile de la această publicaţie, instanţa 
va putea păși la judecarea cauzei.

l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Arad se afla dosarul nr. 
6978/55/2019, cu termen de judecata la 
data de 27.01.2020, prin care reclamantii 
Kiblbock Hani Ingrid si Hani Werner, 
solicita dobandirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra imobi-
lului situate in loc. Firiteaz, com. Sagu, 
jud. Arad, constand in intrevilan in 
suprafata de 959 mp, evidentiat in CF nr. 
306362 sagu nr. top 295-296/b Firiteaz 
detinut de defuncta Schuller Eva, cu 
ultimul domiciliu in loc. Firiteaz, com. 
Sagu nr. 180, jud. Arad. Persoanele inte-
resate pot face opozitie la numarul de 
dosar indicat mai sus in termen de o luna 
de la data publicarii prezentei somatii.

l Avand in vedere ca prin actiunea civila 
ce  face  obiectul  dosarului  nr. 
12725/55/2019 al Judecatoriei Arad, 
petentele Szecseny Elisabeta si Laszlo 
Etleca solicita dobandirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate asupra 
cotei de ½ din imobilul inscris in CF nr. 
302575 Dorobanti (provenita din 
conversia de pe hartie a CF nr. 168 Doro-
banti, cu nr. top 372 constand in teren 
intravilan din categoria de folosinta 
arabil, in suprafata totala de 5371 mp, 
proprietar tabular fiind Godo Matyas 
nascuta Almasi Katalin. Invitam pe cei 
interesati sa faca opozitie fata de acesta 
actiune, in termen de o luna de la 
afisarea prezentei somatii, in caz contrar 
urmand a se trece la judecarea cauzei. 
Termen de judecata fixat in cauza: 
21.01.2020, ora 10:00.

LICITAŢII
l Primăria orașului Pătârlagele, cu 
sediul în orașul Pătârlagele, judeţul 
Buzău, cod fiscal 4055866, telefon 
0238/550001,e-mail: primaria.patarla-
gele@yahoo.com, organizează în data de   
13.01.2020, licitaţie pentru închirierea 
imobilului în suprafaţă de 12 m.p. situat 
în orașul Pătârlagele, str. N. Bălcescu, nr. 
81A. Date și informaţii suplimentare 
puteţi  obţine la nr.  de telefon 
0238/550.001 sau la sediul primăriei, 
Serviciul de Urbanism și Achiziţii 
Publice.

l SC Rovit SA, societate aflata in reor-
ganizare judiciara, prin administrator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie a 
unor bunuri aflate in patrimoniul debi-

toarei, in sensul ca urmatoarele bunuri, 
respectiv: Ferma 5 - compusa din: 
constructii cantina, sopron, depozit, 
anexa atelier mecanic, bloc locuinte, 
rezervor poliester, 30 t, și teren aferent 
3295 mp, situata in Bucov, sat Chitorani, 
zona Valea Orlei, jud. Prahova 428.550 
lei; Teren intravilan in suprafata de 483 
mp situat in com. Bucov, sat Valea Orlei, 
jud. Prahova, la pretul de 15.450 lei, 
Ferma 9 - compusa din constructii: 
Sopron Cizelat (Depozit), Cladire 
Cantina, Grajd pt Cai, Sediu Ferma-Cla-
dire Condeescu, Sopron Ingasaminte 
chimice, Gard Imprejmuire, Baraca 
Dormitor, Cladire Depozit, Atelier 
Mecanic, Rezervor pt Apa cu Sup Metal, 
Platforma Beton + Modernizare Drum, 
Retea Electrica Aeriana, Rezervor moto-
rina, Spatiu Depozitare - Platforma, 
Grup sanitar, Rampa, Beci, fundatie, 
WC, bazin si terenul intravilan aferent in 
suprafata de 9.157 mp, situata in Urlati, 
loc. Valea Mieilor, jud. Prahova la pretul 
de 416.575 lei si o serie de bunuri mobile, 
respectiv: subsolier 1 buc. la pretul de 105 
lei (fara TVA), bena remorca, 2 buc la 
pretul de 985 lei/ buc (fara TVA). Lici-
tatia publica are loc in baza hotararilor 
Adunarii Creditorilor din 09.03.2011, 
30.05.2013, 05.08.2013 12.08.2013, 
29.07.2014, 29.07.2014, 22.01.2015 si a 
regulamentului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 
50% din pretul stabilit in raportul de 
evaluare. Sedintele de licitatii vor avea 
loc pe data de: 07.01.2020, 09.01.2020, 
14.01.2020, 15.01.2020, 16.01.2020, 
21.01.2020, 22.01.2020, 23.01.2020, 
28.01.2020, 30.01.2020 , 04.02.2020, 
6.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 
13.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 
20.02.2020, 25.02.2020, 27.02.2020, orele 
12.00, la sediul administratorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et.7, cab 7B. Detalii: in caietul de 
sarcini si la telefon 0344104525.

l l Debitorul Vialis Edil SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 
1.Mijloace fixe, apartinand Vialis Edil 
SRL in valoare de 31.560,44 Lei exclusiv 
TVA. -Pretul de pornire al licitatilor 
pentru mijloacele fixe apartinand Vialis 
Edil SRL, reprezinta 55% din valoarea 
de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun 
in parte. Listele cu aceste bunuri pot fi 
obtinute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon in prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitatie este conditionata 
de: -consemnarea in contul nr. RO16 
BACX 0000 0017 0714 6000 deschis la 
UniCredit Bank SA, pana la orele 14.00 
am din preziua  stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a 
licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Regulamentului de licitatie pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloacele fixe, prima sedinta de licitatie 
a fost fixata in data de 09.01.2020, ora 
14.00, iar daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 16.01.2020; 
23.01.2020; 30.01.2020; 06.02.2020, ora 
14.00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 44A, Judet Prahova. Pentru 
relatii suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si vizio-
nare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan.

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 
2541681, telefon0350425926, fax 
0350425926 concesionează  teren în 
suprafață de 1042 mp, situat în comuna 
Câineni, localitatea Râu Vadului Județul 
Vâlcea, aparţinând domeniului  privat,-
vânzarea se face conform OUG. 57/2019, 

și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 
79 din data de 30.10.2019. Informaţiile 
privind documentaţia de atribuire: se 
găsesc în caietul de sarcini. Documentatia 
de atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei comunei Câineni iar  persoa-
nele interesate pot achita la caseria 
unității contravaloarea documentației de 
atribuire de 100 de lei în contul conceden-
tului: RO10TREZ 67621070250XXXXX 
lei, cont deschis la Trezoreria Gura 
Lotrului sau se  poate achita cu numerar 
la caseria Primăriei comunei Câineni. 
Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 17.01.2020 ora 12:00. Data limită de 
depunere a ofertelor: 22.01.2020 ora 
10:00. Ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfășura în 22.01.2020, 
ora 12:00, în sala de ședințe a Primăria 
comunei Câineni. Acţiunea în justiţie se 
introduce pentru soluționarea litigilor 
apărute la Secţia de contencios adminis-
trativ a Tribunalului Vâlcea în baza 
prevederilor Legii nr.554/2004 legea 
contenciosului administrativ, cu modifi-
cările și completările ulterioare.  

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 
2541681, telefon0350425926, fax 
0350425926 vinde  teren în suprafață de 
117 mp, situat în comuna Câineni, locali-
tatea Râu Vadului Județul Vâlcea, apar-
ţinând domeniului  privat,vânzarea se 
face conform OUG. 57/2019, și conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 79 din 
data de 30.10.2019. Informaţiile privind 
documentaţia de atribuire: se găsesc în 
caietul de sarcini. Documentatia de atri-
buire se poate ridica de la sediul Primă-
riei comunei Câineni iar  persoanele 
interesate pot achita la caseria unității 
contravaloarea documentației de atri-
buire de 100 de lei în contul conceden-
tului: RO10TREZ67621070250XXXXX 
lei, cont deschis la Trezoreria Gura 
Lotrului sau se  poate achita cu numerar 
la caseria Primăriei comunei Câineni. 
Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 17.01.2020 ora 12:00. Data limită de 
depunere a ofertelor: 22.01.2020 ora 
10:00. Ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfășura în 22.01.2020, 
ora 13:00, în sala de ședințe a Primăria 
comunei Câineni. Acţiunea în justiţie se 
introduce pentru soluționarea litigilor 
apărute la Secţia de contencios adminis-
trativ a Tribunalului Vâlcea în baza 
prevederilor Legii nr.554/2004 legea 
contenciosului administrativ, cu modifi-
cările și completările ulterioare.  

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 
2541681, telefon0350425926, fax 
0350425926 vinde  teren în suprafață de 
241 mp, situat în comuna Câineni, locali-
tatea Râu Vadului Județul Vâlcea, apar-
ţinând domeniului  privat,vânzarea se 
face conform OUG. 57/2019, și conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 79 din 
data de 30.10.2019. Informaţiile privind 
documentaţia de atribuire: se găsesc în 
caietul de sarcini. Documentatia de atri-
buire se poate ridica de la sediul Primă-
riei comunei Câineni iar  persoanele 
interesate pot achita la caseria unității 
contravaloarea documentației de atri-
buire de 100 de lei în contul conceden-
tului: RO10TREZ67621070250XXXXX 
lei, cont deschis la Trezoreria Gura 
Lotrului sau se  poate achita cu numerar 
la caseria Primăriei comunei Câineni. 
Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 17.01.2020 ora 12:00. Data limită de 
depunere a ofertelor: 22.01.2020 ora 
10,00. Ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfășura în 22.01.2020, 
ora 12,20, în sala de ședințe a Primăria 
comunei Câineni. Acţiunea în justiţie se 
introduce pentru soluționarea litigilor 
apărute la Secţia de contencios adminis-
trativ a Tribunalului Vâlcea în baza 
prevederilor Legii nr.554/2004 legea 
contenciosului administrativ, cu modifi-
cările și completările ulterioare.  

l  Comuna Câineni, Județul Vâlcea, 
CUI 2541681, telefon0350425926, fax 
0350425926 vinde  teren în suprafață de 
258 mp, situat în comuna Câineni, locali-
tatea Râu Vadului Județul Vâlcea, apar-
ţinând domeniului  privat,vânzarea se 
face conform OUG. 57/2019, și conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 79 din 
data de 30.10.2019. Informaţiile privind 
documentaţia de atribuire: se găsesc în 
caietul de sarcini. Documentatia de atri-
buire se poate ridica de la sediul Primă-
riei comunei Câineni iar  persoanele 
interesate pot achita la caseria unității 
contravaloarea documentației de atri-
buire de 100 de lei în contul conceden-
tului: RO10TREZ67621070250XXXXX 
lei, cont deschis la Trezoreria Gura 
Lotrului sau se  poate achita cu numerar 
la caseria Primăriei comunei Câineni. 
Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 17.01.2020 ora 12:00. Data limită de 
depunere a ofertelor: 22.01.2020 ora 
10,00; Ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfășura în 22.01.2020, 
ora 12,40, în sala de ședințe a Primăria 
comunei Câineni. Acţiunea în justiţie se 
introduce pentru soluționarea litigilor 
apărute la Secţia de contencios adminis-
trativ a Tribunalului Vâlcea în baza 
prevederilor Legii nr.554/2004 legea 
contenciosului administrativ, cu modifi-
cările și completările ulterioare.  

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna 
Carașova, nr.274, județul Caraș-Severin, 
telefon: 0255.232.000, fax: 0255.232.406, 
e-mail: primaria.carasova@yahoo.com, 
cod fiscal: 3227661. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închi-
riat: spațiu în suprafață de 25,01mp, 
situat în incinta clădirii Dispensarului 
Medical din Comuna Carașova, nr.273, 
înscris în CF nr.30509, nr.top 293, aparți-
nând domeniului privat al Comunei 
Carașova, pentru amenajare cabinet 
s t o m a t o l o g i c ,  c o n f o r m  H C L 
nr.60/27.11.2019 și temeiul legal OUG 
57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de 
la sediul instituțíei, Compartimentul 
Patrimoniu-Urbanism al Primăriei Cara-
șova. 3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului /compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: de la Compartimentul Patri-
moniu-Urbanism din cadrul Primăriei 
Comunei Carașova, nr.274, județul 
Caraș-Severin. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
OUG nr.57/2019, privind Codul adminis-
trativ: 50Lei/exemplar, se achită cash la 
casieria Primăriei Comunei Carașova. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 17.01.2020, ora 14.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 20.01.2020, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Carașova, 
Compartimentul Patrimoniu-Urbanism, 
Comuna Carașova, nr.274, județul 
Caraș-Severin. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior și unul inte-
rior. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 23.01.2020, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Carașova, nr.274, 
județul Caraș-Severin. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și /sau adresa 
de e-mail aIe instanței competente în 

soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contecios Administrativ a Tribunalului 
Caraș-Severin, strada Horia, nr.2-4, 
Reșița, județul Caraș-Severin, telefon: 
0255.213.135, fax: 0255.211.554, e-mail: 
ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării : 
19.12.2019.

l Concesionare teren apartinand dome-
niului prival al Comunei Moiroslava. 
1.Informatii generale privind conce-
dentul: denumire: UAT.Comuna Miro-
slava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat 
Miroslava, str. Constantin Langa nr.93, 
comuna Miroslava, cod 707305, jud.Iasi, 
email: secretariat@primariamiroslava.
ro, achizitii@primariamiroslava.ro, 
persoana contact: sef Birou Achizitii 
Publice-Investitii-Burcuta Elena, Consi-
lier juridic Birou Achizitii Publice-Inves-
titii-Manea Anisoara, tel. 0232.295.680, 
int.34, fax:0322.424.444. 2.Informatii 
generale privind obiectul concesiunii: 
teren in suprafata de 6104mp aparti-
nand domeniului privat al comunei 
Miroslava, intravilan sat Horpaz, 
NC86237 pentru construire pensiune 
terenuri de sport in scopuri agroturistice. 
Redeventa: este de minim 2040 lei/an 
pentru intreaga suprafata. 3.Informatii 
privind documentatia de atribuire: 
modalitatea prin care persoanele intere-
sate pot intra in posesia unui exemplar 
al documentatiei de atribuire: persoanele 
interesate pot inainte o solicitare pe 
suport hartie pentru obtinerea unui 
exemplar al documentatiei de atribuire. 
Denumirea si adresa compartimentului 
de la care se pot obtine un exemplar al 
documentatiei de atribuire: Birou Achi-
zitii Publice din cadrul Primariei 
comunei Miroslava, judetul Iasi, 
tel.0232/295.680 int.34, pers.contact: 
Burcuta Elena, Manea Anisoara. 4.
Costul si conditiile de plata pentru obti-
nerea unui exemplar al documentatiei de 
atribuire: costul documentatiei este de 50 
lei si se poate achita odata cu solicitarea 
efectuata in acest sens. Documentatia de 
atribuire se pune la dispozitia persoa-
nelor interesate pana la data de 
07.01.2020 ora 16.00 respectiv cu 5 zile 
lucratoare inainte de data limita pentru 
depunerea ofertelor. 5.Data limita 
pentru solicitare clarificari: 08.01.2020 
ora 16.00. Informatii privind ofertele: 
data limita pentru depunerea ofertelor: 
15.01.2020 ora 16.00. Adresa la care 
trebuie depusa oferta: Primaria comunei 
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miro-
slava, judetul Iasi, cod postal 707305. 
Nuamul de exemplare in care trebuie 
depusa fiecare oferta: un exemplar in 
doua plicuri sigilate unul exterior si unul 
interior. 7.Data si locul unde se va desfa-
sura sedinta publica de deschidere a 
ofertelor: 16.01.2020 ora 10 la sediul 
Primariei Com.Miroslava, judetul Iasi. 8. 
Denumirea, adresa, nuamrul de telefon, 
telefax si adresa de email a instantei 
competente in solutionbarea litigiilor 
aparute si termenele pentru sesizarea 
instantei: Tribunalul Judetean Iasi, 
sectia contencios administrativ, str.Anas-
tasie Panu nr.26, Iasi, jud.Iasi, cod 
700020, tel.0332.435.700, fax.219.899, 
email: tr-iasi-reg@just.ro. 9.Data trans-
miterii anuntului de licitatie catre insti-
tutiile abilitate, in vederea publicarii: 
18.12.2019.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport marfă și 
persoane emis de ARR Dolj pe numele 
Bărbuceanu Iulian. Se declară nul.

l Pierdut certificat de inmatriculare 
pentru PFA Udrea Florian. CIF 
24486294, F/2893/2008. Il declar nul.


