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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 S.C. Nicola Speditione S.R.L. anga-
jeaza sofer TIR de cetatenie turca, pentru 
transport international. Tel: 0746011117.

l Premium IT Technologies SRL anga-
jeaza Operator introducere, validare si 
prelucrare date -1 post. Cerinte de 
ocupare a postului: studii medii; limba 
Engleza. CV la: office@premiumitt.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion din Satu 
Mare, producatoare de articole tricotate, 
angajam tehnician masini de tricotat Stoll 
cu experienta pe un post similar intr-o 
sectie de tricotat format din masini Stoll 
minimum 3 ani, cunostinte bune de limba 
engleza. Pentru cei interesati va rugam sa 
ne contactati la nr. de tel: 0728988775 sau 
resurseumane@siha.ro.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în 
Suceava, str.Ştefan cel Mare, nr.33, 
județul Suceava, organizează în temeiul 
HG nr.286/2011, modificată şi completată 
de HG nr.1027/2014, concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: -muzeograf, studii superioare, gradul 
II- 1 post, Serviciul Cetatea de Scaun; 
gestionar custode, studii medii, treapta I- 
1 post, Serviciul Etnografie/Muzeul 
Satului Bucovinean. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de 
17.12.2018, ora 10.00; -proba interviu se 
susţine într-un termen de maxim 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii primei 
probe. Data, ora şi ziua interviului se vor 
afişa după proba scrisă. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii speci-
fice: -pentru postul de muzeograf, studii 
superioare, gradul II- Serviciul Cetatea 
de Scaun: 1.Studii de specialitate: studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă, în domeniul muzeo-
logie sau istorie; 2.Vechimea în muncă: 
minimum 6 luni în domeniile muzeal, 
arhivistic, pedagogic, alte domenii care 
necesită studii superioare de specialitatea 
solicitată; 3.Cunoştinţe de operare pe 
calculator: medii (Word, Power Point); 
4.Limbi străine: nivel mediu engleză, 
franceză sau germană (citit, scris, vorbit); 

-pentru postul de gestionar custode, studii 
medii, treapta I- Serviciul Etnografie/
Muzeul Satului Bucovinean: 1.Studii de 
specialitate: medii, diplomă de bacalau-
reat; 2.Vechime: minim 3 ani şi 6 luni. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
instituției şi pe pagina de internet, 
respectiv până în data de 06.12.2018, ora 
16.00. Dosarele se vor verifica de către 
comisia de concurs, iar rezultatele selec-
tării dosarelor se vor afişa la sediul insti-
tuției şi pe site-ul: www.muzeulbucovinei.
ro. Informaţii suplimentare şi bibliografia 
necesară se pot obţine de la sediul institu-
ţiei, telefon: 0230.216.439 şi pe site-ul: 
www.muzeulbucovinei.ro.

l Primăria Comunei Giulvăz, cu sediul 
în localitatea Giulvăz, numărul 172B, 
comuna Giulvăz, judeţul Timiş, organi-
zează concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante 
de: referent, clasa III, debutant, cu atri-
buţii de agent agricol. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei Comunei 
Giulvăz, astfel: -Proba scrisă în data de 
21.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 24.12.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime: nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 20 zile de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Giulvăz. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Primăria Comunei Giulvăz, 
localitatea Giulvăz, nr.172B, comuna 
Giulvăz, judeţul Timiş. Persoană de 
contact: Iancu Mina Raluca -secretar 
comună, telefon/fax: 0256.413.201, 
0256.416.543, e-mail: giulvaz75@yahoo.
com.

l Unitatea Militară 01912 Borcea, cu 
sediul în Com.Borcea, Blocuri Bărăganu, 
jud.Călăraşi, organizează concurs pentru 
ocuparea postului vacant de personal 

civil contractual de: referent II, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 14.12.2018, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 20.12.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 04.01.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii liceale cu diplomă 
de bacalaureat; -minim 6 luni vechime în 
muncă; -cunoştinţe de operare pe calcula-
tor-Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point). 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 
UM 01912 Borcea. Relaţii suplimentare 
la sediul: Unitatea Militară 01912 Borcea, 
persoană de contact: Gheorghe Nelu, 
telefon: 0243.362.580, interior: 177, fax: 
0243.361.012, e-mail: bz86aer@roaf.ro.  

l Spitalul Orăşenesc Ineu, cu sediul în 
Ineu, str.Republicii, nr.2, jud.Arad, orga-
nizează în data de 14.12.2018, ora 09.00, 
concurs, conform HG 286/2011 şi HG 
1027/noiembrie 2014, pentru următorul 
post contractual vacant: -un post de asis-
tent medical generalist debutant 
-Compartimentul Anestezie şi Terapie 
Intensivă. Concursul constă în proba 
scrisă, care va avea loc în data de 
14.12.2018, ora 09.00, şi proba practică în 
data de 14.12.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Orăşenesc Ineu. Condiţii de 
participare: 1.Condiţii generale: -pentru 
participarea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească condițiile prevăzute la 
art.3 din HGR 286/2011. 2.Condiții speci-
fice: -asistent medical generalist -diplomă 
de absolvire şcoală postliceală sau echiva-
lent în domeniu; -diplomă de bacalaureat; 
-certificat de exercitare a profesiei/adeve-
rință; -autorizație liberă practică vizată la 
zi; -cunoştințe operare PC; -vechimea în 
specialitate nu este necesară. Candidații 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Ineu. Relații suplimentare la 
sediul Spitalului Orăşenesc Ineu, 
persoană de contact: Haragea Adina, 
telefon: 0254.511.220.

l Şcoala Gimnazială Nr.1, cu sediul în 
localitatea Matca, nr.1295, județul Galaţi, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unei funcții contractuale vacante pe peri-
oadă nedeterminată, conform HG 
nr.286/23.03.2011, de: bibliotecar- 1 
normă. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 17.12.2018, ora 
10.00; -Proba practică în data de 
17.12.2018, ora 13.00; -Proba interviu în 
data de 17.12.2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii superioare specialitate/postliceale /
liceale+cursuri de biblioteconomie; -rezis-
tenţă la stres; -loialitate; -disponibilitate la 
solicitarile unităţii; -abilităţi de comuni-
care; -vechimea nu constituie condiţie. 
Candidații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 
07.12.2018, ora 16.00, la sediul Şcolii 
Gimnaziale Nr.1 Matca. Relații suplimen-
tare la sediul: Şcoala Gimnazială Nr.1 
Matca, persoană de contact: Condrache 
E l e n a ,  t e l e f o n : 
0236.860.005/0729.843.272,  fax: 
0372.875.501, e-mail: scoala1matca@
yahoo.com.

l Primăria Comunei Nereju, cu sediul în 
localitatea Nereju, județul Vrancea, orga-
nizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă determinată a funcţiei contrac-
tuale de execuţie temporar vacante de 
referent în cadrul compartimentului 
Autoritate Tutelară, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 07.
XII.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 11.XII.2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: a)
studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; b)fără vechime în muncă. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Nereju, județul 
Vrancea. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria Nereju, persoană de contact: 
Sbîrciog Cristian-Eduard, telefon: 
0237.266.200, fax: 0237.266.149, e-mail: 
primarianereju@yahoo.com.

l Primăria Oraşului Murfatlar, cu sediul 
în localitatea Murfatlar, strada Calea 
Dobrogei, nr.1, județul Constanţa, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 3 
posturi contractual vacante aprobate prin 
HG nr.286/2011, modificată şi completată 
de HG nr.1027/2014. Denumirea postului: 
1 post muncitor, treapta II, şi 2 posturi 
muncitor necalificat, posturi contractuale 
vacante, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: generale/medii; 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: minim 6 luni. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -proba scrisă în data de 
14.12.2018, ora 10.00, la sediul instituției; 
-proba interviu în data de 17.12.2018, ora 
14.00, la sediul instituției. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul  de concurs este 
06.12.2018, la sediul instituției. Date 
c o n t a c t :  Z u g r a v u  S i m o n a , 
tel.0241.234.350, e-mail: consiliu-local@
primaria-murfatlar.ro

l Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 
Nr.1 Popeşti, cu sediul în localitatea 
Popeşti, strada Principală, nr.40, judeţul 
Bihor, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, 
conform Hotărâr i i  de  Guvern 
286/23.03.2011, de: -0,5 post muncitor I 
cu atribuţii de fochist. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 

14.12.2018, ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 14.12.2018, ora 14.00; -Proba 
practică în data de 14.12.2018, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: generale sau liceale; 
-vechime: 5 ani; -cunoştinţe şi abilităţi 
practice în domeniile: instalaţii sanitare şi 
termice, construcţii, electricitate. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Centrului 
Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 
Popeşti. Relaţii suplimentare la sediul 
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă 
Nr.1 Popeşti, persoană de contact: 
Pintiuţa Eva, telefon: 0259.327.791, fax: 
0259.327.790.

l Primăria Comunei Ticvaniu Mare, cu 
sediul în localitatea Ticvaniu Mare, 
judeţul Caraş-Severin, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiilor publice 
vacante de: -Consilier, clasa I, grad profe-
sional debutant, în cadrul Compartimen-
tului Contabilitate, Impozite şi Taxe; 
-Inspector, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimentului 
Agricol. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Ticvaniu Mare, 
judeţul Caraş-Severin, astfel: -Proba 
scrisă în data de 21.12.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 24.12.2018, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Pentru postul de: -Consi-
lier, clasa I, grad profesional debutant, în 
cadrul Compartimentului Contabilitate, 
Impozite şi Taxe: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor economice; 
-vechime în specialitatea studiilor- nu este 
necesar; -Inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant, în cadrul Compartimen-
tului Agricol: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul agricol; -vechime în speciali-
tatea studiilor- nu este necesar. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Ticvaniu Mare, judeţul 
Caraş-Severin. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: persoană de 
contact: Negru Luminiţa Ionela, telefon: 
0255.577.100, 0733.046.736.  

l Centrul Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 
cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. 
Eroilor, nr. 15-17, Județul Gorj, organi-
zează, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
concursul pentru ocuparea postului 
contractual de execuţie vacant de inginer 
de sistem, grad profesional IA la 
Compartimentul Achiziții publice şi IT, 
perioadă nedeterminată. Condiţiile de 
participare la concurs - studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniile: ingineria sistemelor, calcula-
toare şi tehnologia informației sau ingi-
nerie electronică, telecomunicații şi 
tehnologii informaționale, matemati-
că-informatică, informatică, cibernetică. 
- vechime în specialitatea studiilor nece-
sare pentru exercitarea funcției contrac-
tuale - minimum 7 ani. B. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
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Centrului Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 
astfel: - 13 decembrie, ora 10,00 proba 
scrisă; - 17 decembrie, ora 10,00 interviul. 
C. Candidaţii vor depune dosarul de 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data de afişării anunţului, la sediul 
Centrului Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj. 
D. Date de contact. Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Gorj, telefon 
0253/213.710.

l Primӑria Oraşului Videle organizează 
la sediul său din str. Republicii, nr. 2 în 
data de 17.12.2018, ora 10.00 -proba 
scrisă, respectiv 20.12.2018, ora 14.00 
-interviul, concurs pentru ocuparea 
postului vacant de asistent medical debu-
tant din cadrul Serviciului Public de 
Asistenţӑ Medicalӑ la Unitӑţile Şcolare, 
oraşul Videle. Condiţiile necesare 
ocupării unui post de natură contractuală 
vacant sau temporar vacant sunt prevă-
zute la art. 3 din HGR 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice de înscriere şi partici-
pare la concurs pentru ocuparea postului 
vacant mai sus menţionat sunt următoa-
rele: -absolvent al studiilor de specialitate 
în domeniul sanitar, nivel postliceal, 
specializarea: asistent medical generalist; 
-certificat de membru eliberat şi vizat 
anual de OAMGMAMR; -autorizaţia de 
liberă practică medicală vizată pentru 
anul în curs; -asigurare pentru răspun-
dere civilă în domeniul medical. Dosarele 
de participare la concurs se pot depune la 
secretariatul comisiei de concurs 
-Direcţia Resurse Umane, Salarizare, 
Informatică, Autorizӑri Taximetrie şi 
Comerţ, Problemele Romilor şi Parc 
Auto din cadrul Primăriei Oraşului 
Videle, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data afişării anunţului şi vor conţine, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute 
la art. 6, alin. (1) din Regulamentul cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat de Hotărârea Guver-
nului nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Coordonate de 
contact pentru primirea dosarelor de 
concurs: sediul Primăriei Oraşului Videle, 
str. Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul 
Teleorman, telefon: 0247.453017 interior 
106, fax: 0247.453015, e-mail: primariavi-
dele@yahoo.com, persoana de contact: 
Vochin Nicoleta -inspector. Informaţii 
suplimentare privind desfăşurarea 
concursului se pot obţine la secretariatul 
comisiei de concurs -Direcţia Resurse 
Umane, Salarizare, Informatică, Autori-
zări Taximetrie şi Comerţ, Problemele 
Romilor şi Parc Auto din cadrul Primă-
r i e i  O r a ş u l u i  Vi d e l e ,  t e l e f o n : 
0247.453.017, int. 106.

l Anunţ privind organizarea concur-
sului pentru ocuparea pe  durata nedeter-
minata a postului  contractual  vacant de 
referent debutant in cadrul comparti-
mentului agricol Primăria Comunei 
Izvoarele, județul Tulcea, cu sediul in 
localitatea Izvoarele, Str. Scolii, Nr.1 , 
organizează concurs pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată a postului contrac-
tual vacant de executie de referent debu-
tant, Compartiment Agricol , din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
comunei Izvoarele. I. Dosarul de înscriere 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 din 
Anexa 1 la HG nr. 286/2011: 1. cerere de 
înscriere la concurs adresată conducăto-
rului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 2. copia actului de identi-
tate sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz; 3. 
copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, 
precum şi copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 
ale postului solicitate de autoritatea sau 
instituţia publică; 4. carnetul de muncă, 
completat până la data de 31.12.2010 
sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor, începând cu data 
de 01.01.2011, in copie; 5. cazierul judi-
ciar sau o declaraţie pe propria răspun-

dere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru 
care candidează; 6. adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate; 7. curri-
culum vitae. Adeverinţa care atestă 
starea de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii. Copiile de 
pe actele prevăzute la punctele 2-4 vor fi 
însoțite de documentele originale în 
vederea verificării conformității copiilor 
cu originalul si de opisul documentelor. 
Dosarul înscrierii la concurs se poate 
depune la sediul Primăriei comunei 
Izvoarele, judetul Tulcea  până pe data de 
06 decembrie 2018, inclusiv, ora 16.30 ( în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicarii anunţului în Monitorul Oficial 
Partea a III-a). II. Condiţiile generale de  
participare la concurs: a) are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor apar-
ţinând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; b) cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c) are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; d) are capacitate deplină de exer-
ciţiu; e) are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a 
fost condamnată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea func-
ţiei, cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. III. Condiţii specifice: 
- studii liceale, respectiv studii medii  
liceale, finalizate  cu diplomă de bacalau-
reat. - vechime în specialitatea studiilor: 
- nu e cazul; IV. Calendarul de desfasu-
rare a concursului: - 14 decembrie 2018, 
ora 10.00 - proba scrisa; 17 decembrie 
2018, ora 10.00 - interviul. V. Bibliografia. 
1. - Legea nr. 215/2001 -Legea adminis-
traţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare - 
Capitolul II - Consiliile locale; Capitolul 
III - Primarul şi Viceprimarul; Capitolul 
X - Secretarii unităţilor administrative 
teritoriale. 2. O.G nr. 28/2008 privind 
registrul agricol, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 3. Legea 544/2001 
privind liberul acces la informatiile de 
interes public cu modificarile si completa-
rile ulterioare, Capitolele II si III; 4. 
O.U.G nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea  pajistilor 

permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991; 5. Legea 17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării 
- cumpărării terenurilor agricole situate 
în extravilan şi de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare tere-
nuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiin-
ţarea Agenţiei Domeniilor Statului; 6. 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 7. 
Legea nr. 477/2004 -Legea  privind Codul 
de conduita a personalului contractual 
din autoritatile si institutiile publice; 
Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. 
tel.: 0240/ 548794.

l Primăria comunei Săuca, județul Satu 
Mare, organizează concurs  de recrutare 
pentru funcțiile publice de execuție 
vacante pe perioadă nedeterminată de: 1 
post de Polițist local I debutant S- în 
cadrul Compartimentului Poliție Local. 
Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a ocupării func-
ţiei publice sunt: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; în domeniul ştiințe juridice sau 
ştiințe administrative conf. prevederilor 
HG 376/2016, permis de conducere cate-
goria B, vechime- nu este necesară; 1 post 
de Inspector I debutant S- în cadrul 
Compartimentului Autoritate Tutelară şi 
Asistență Socială. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcţiei publice 
sunt: studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul asistenţei sociale sau stiinte 
juridice sau stiinte administrative conf 
HG 376/2016; vechime- nu este necesară; 
1 post de Inspector I debutant S- în 
cadrul Compartimentului Agricol. 
Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a ocupării func-
ţiei publice sunt: studii universitare de 
licență sau studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență în 
ştiințe sociale (ştiințe juridice sau ştiințe 
administrative conform prevederilor HG 
376/2016)  sau ştiințe agricole; vechime- 
nu este necesară; 1 post de Referent III 
principal M- în cadrul Compartimentului 
de Resurse Umane. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcţiei publice 
sunt: studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalau-
reat, vechime cel puțin 5 ani în speciali-
zarea studiilor necesare exercitării 
funcției publice. Concursul se va orga-
niza la Şcoala generală Săuca, conform 
calendarului următor: 21.12.2018, ora 
13.00- proba scrisă. Proba interviu- se va 
comunică ulterior. Dosarele de înscriere 

la  concurs trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
Art.49 din HG Nr.611/2008, actualizată şi 
se pot depune la secretariatul comisiei- la 
primaria Săuca, în termen de 20 de zile 
de la data publicării în Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea a III-a, începand cu 
data de 21.11.2018. Relații suplimentare 
se  pot  obține la  nr.  de telefon 
0261.822.875 sau email: primariasauca_
sm@yahoo.com.

l Primăria Comunei Albestii de Muscel 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de: 
A.Inspector, clasa I, gradul profesional 
principal din cadrul Compartimentului 
Financiar -Contabil. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Comunei 
Albestii de Muscel şi constă în următoa-
rele probe: -proba scrisă, în data de 
17.12.2018, orele 10.00; -interviul, în data 
de 19.12.2018, orele 10.00. Condiţiile 
generale pentru ocuparea funcţiilor 
publice sunt cele prevăzute de dispoziţiile 
art. 54 din Legea nr. 188/1999, republi-
cată, cu modificările şi completările ulte-
rioare. Condiţii specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice de: A.inspector clasa I 
grad profesional principal sunt: 1. -are 
studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în ramura ştiin-
țelor economice. 2. -are vechime în speci-
alitatea studiilor de minimum 5 ani. 
Dosarele de concurs se pot depune la 
sediul Primăriei Comunei Albestii de 
Muscel, secretariat, în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, respectiv până cel târziu data de 
12.12.2018, în intervalul orar 08.00-16.00. 
Actele necesare şi bibliografia pentru 
concurs se află afişate la sediul nostru din 
comuna Albestii de Muscel, judeţul 
Argeş. Alte informaţii se pot obţine la 
telefon 0248-555300.

l În data de 21 decembrie 2018, ora 
09.00, la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului 
Dâmbovița din str.I.C. Vissarion, nr.1, se 
va organiza şi desfăşura concursul de 
promovare pentru funcția publică de 
conducere vacantă de şef serviciu din 
cadrul Serviciului management de caz 
pentru asistenții maternali profesionişti. 
I. Probele stabilite pentru concurs: a)
selecția dosarelor de înscriere; b)proba 
scrisă; c)interviul; II.Condiții de partici-
pare la concursul de promovare în 
funcția publică de conducere vacantă de 
şef serviciu din cadrul Serviciului mana-
gement de caz pentru asistenții maternali 
profesionişti: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; -să fie absolvenți de masterat sau 

U.M. 02122 Bucureș, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concursul pentru ocuparea
postului vacant de personal civil contractual, muncitor calificat I (electrician), studii medii sau generale,
cu o vechime în specialitatea postului de 9 ani, as�el:

- probă prac�că- 14.12.2018, ora 10.30;
- interviu- 20.12.2018, ora 10.30;
- data limită de depunere a dosarelor este 06.12.2018, ora 15.00.

Depunerea dosarelor și organizarea concursului se va face la sediul U.M. 02122 Bucureș�, str. Ins�tutul
Medico-Militar, nr. 3-5, sector 1, Bucureș�, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare.

Date de contact ale secretariatului la telefon: 021.319.60.06 int. 184.
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de studii postuniversitare în domeniul 
administrației publice, management sau 
în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice; -să fie numiți într-o 
funcție publică din clasa I; -să îndepli-
nească cerințele specifice prevăzute în 
fişa postului; -să îndeplinească condițiile 
prevăzute la art.57 alin.(6) lit.a din Legea 
nr.188/1999, republicată, actualizată, 
privind Statutul funcționarilor publici; 
-să nu aibă în cazierul administrativ o 
sancțiune disciplinară neradiată în condi-
țiile prezentei legi. III.Condiții de desfă-
şurare a concursului: -dosarele de 
înscriere la concurs se depun în termen 
de 20 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Dâmbovița din 
str.I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul 
Resurse Umane, persoană de contact 
inspector Ștefan Maria-Daniela, telefon: 
0245.217.686, 0245.614.615. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art.143 din H.G.nr. 611/2008, modifi-
cată şi completată; -proba scrisă se orga-
nizează în data de 21 decembrie 2018, ora 
09.00, la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului 
Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1.

l Primăria Comunei Ștefăneştii de Jos 
-Ilfov, organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor publice de: -1 post de 
Consilier clasa I grad profesional Debu-
tant -Compartiment Achiziții publice şi 
derularea contractelor. Condiţii specifice 
de participare la concurs pentru Consilier 
clasa I grad profesional Debutant 
-Compartiment Achiziții publice şi deru-
larea contractelor; -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă. Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Ștefăneştii de Jos din Șos. 
Ștefăneşti nr. 116, Comuna Ștefăneştii de 
Jos, Jud. Ilfov în data de 27 Decembrie 
2018 ora 11:00 -proba scrisă. Interviul va 
avea loc în data de 04.01.2019. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul instituției 
în termen de 20 zile de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial, până la 
data de 11.12.2018 ora 14:00, iar docu-
mentele de participare sunt cele prevă-
zute de art. 49 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008. Alte informaţii 
referitoare la organizarea concursului pot 
fi obţinute la nr. de telefon 021-361.35.29 
-doamna Stanca Ștefania -Consilier Asis-
tent Primăria Ștefăneştii de Jos.

l Primăria Comunei Oprişor, judeţul 
Mehedinţi organizeaă două concursuri şi 
anume: -1 de paznic; -1 şofer grad II 
-microbuz şcoală. Data susţinerii exame-
nelor -17.12.2018, ora 10:00 -proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul 
instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Oprişor, judeţul Mehedinţi, 
telefon 0756.120.146.

l Direcţia generală management resurse 
umane din cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de 
execuţie de consilier grad profesional 
principal în Biroul marketing promovare 
profesie militară. Condiţii de studii: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în unul dintre 
următoarele domenii: cinematografie şi 
media, arte vizuale, ştiinţe ale comuni-
cării. Vechime în specialitatea necesară 
exercitării funcţiei publice: minim 5 ani; 
Proba scrisă se organizează la sediul 

instituţiei în data de 15.01.2019, ora 
11.00. Detalii privind condiţiile specifice 
de participare la concurs şi bibliografia 
vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe 
pagina web a direcţiei (www.dmru.mapn.
ro). Alte date necesare se pot obţine la tel. 
021 3195858 int. 2562. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituţiei, str. 
Drumul Taberei nr. 7B, sector 6, Bucu-
reşti, în termen de 20 de zile de la publi-
care şi trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 
49 din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008.

l Școala Gimnazială nr.3, cu sediul în 
Popeşti Leordeni, Strada Domnița Bălaşa 
nr.13, Județul Ilfov, organizează concurs 
pentru ocuparea postului vacant de 
Secretar 0,50 normă- post contractual pe 
perioadă nedeterminată, nivel studii 
-superioare de specialitate. Concursul se 
va desfăşura în data de 14 decembrie 
2018 -la sediul unității din strada 
Domnița Bălaşa nr.13, localitatea Popes-
ti-Leordeni, județul Ilfov. Dosarele se 
depun în perioada 11.12-12.12.2018, între 
orele 8.00- 16.00, data limită de depu-
nere: 12 noiembrie 2017, orele 16.00. Date 
de contact: Tel.0374090370/ 0723552498/ 
0728.341.216.

l Anunţ privind organizarea concur-
sului pentru încadrarea a 4 posturi 
vacante de execuţie de personal civil 
contractual. În perioada 23.11.2018-
07.01.2019 (data primei probe de concurs 
fiind 14.12.2018), la sediul Unităţii Mili-
tare 01357 Bucureşti se organizează 
concursul pentru încadrarea următoa-
relor posturi vacante de execuţie de 
personal civil contractual: 1-Contabil 
IA- 1 post; condiţii -studii economice de 
nivel mediu cu diplomă de bacalaureat 
sau diplomă de absolvire a unui curs de 
specializare în domeniul financiar-con-
tabil (avizată de M.E.N); minim 4 ani 
vechime în munca şi în specialitatea 
studiilor; cunoştinţe de operare pe calcu-
lator Microsoft Office, nivel bun; 
2-Muncitor calificat I (lăcătus montator 
agregate energetice şi de transport) -2 
posturi; condiţii -studii medii tehnice, cu 
diplomă de bacalaureat sau şcoala profe-
sională tehnică (specializare lăcătuş 
montator agregate energetice şi de trans-
port); minim 12 ani vechime în munca; 
3-Muncitor calificat I (electronist 
montator de instalaţii electrice la mijloa-
cele de transport)- 1 post; condiţii -studii 
medii tehnice, cu diplomă de bacalaureat 
sau şcoala profesională tehnica (speciali-
zare electronist montator de instalaţii 
electrice la mijloacele de transport); 
minim 12 ani vechime în munca. Probe 
de concurs: 1-Proba scrisă: are loc în data 
de 14.12.2018, între orele 11.00-14.00; 
Termenul în care se afişează rezultatele: 
17.12.2018, ora 15.30; Termenul în care se 
pot depune contestaţiile: 18.12.2018, între 
orele 09.00-15.00; Termenul în care se 
afişează rezultatele contestaţiilor: 
19.12.2018, ora 15.30. 2-Proba practică: 
are loc în data de 20.12.2018, între orele 
09.30-15.45; Termenul în care se afişează 
rezultatele: 21.12.2018, ora 15.30; 
Termenul în care se pot depune contesta-
ţiile: 24.12.2018, între orele 09.00-12.00; 
Termenul în care se afişează rezultatele 
contestaţiilor: 27.12.2018, ora 15.30. 
3-Interviul: are loc în data de 28.12.2018, 
între orele 09.30-15.30; Termenul în care 
se afişează rezultatele: 31.12.2018, ora 
15.30; Termenul în care se pot depune 
contestaţii1e: 03.01.2019, intre orele 
09.00- 15.00; Termenul în care se afişează 
rezultatele contestaţiilor: 04.01.2019, ora 
15.30. Termenul în care se afişează rezul-
tatele finale: 07.01.2019, ora 15.30. Dosa-
rele de concurs se depun la sediul Unităţii 
Militare 01357 Bucureşti, Bulevardul 

Ghencea nr. 43 A, sector 6, localitatea 
Bucureşti, până la data de 07.12.2018, 
ora 15.30. Detalii privind condiţiile gene-
rale şi specifice pentru ocuparea postu-
rilor, tipul probelor de concurs, locul şi 
ora desfăşurării acestora, tematica şi 
bibliografia de concurs se pot obţine: la 
telefon 021/410.36.42, int.138, în zilele 
lucratoare în intervalul 08.30-15.30, 
persoana de contact Dascalu Adriana; -la 
sediul Unităţii Militare 01357 Bucuresti; 
-pe pagina de internet a Statului Major al 
Forţelor Terestre (www.forter.ro) -pe 
portalul posturi.gov.ro.

l Unitatea Militară 02576 Bucureşti 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil contrac-
tual Contabil IA/ M, la contabilitate, 
prevăzut cu studii medii, cu diplomă de 
bacalaureat şi curs în domeniul contabili-
tate pentru absolvenţii de licee cu alt 
profil faţă de liceul economic: pe data de 
03.01.2019, ora 12:00 (proba scrisă) şi pe 
data de 09.01.2019, ora 10:00 interviul la 
sediul Unităţii Militare 02576 Bucureşti. 
Vechimea în muncă şi specialitatea în 
muncă: minim 6 luni. Data limită până la 
care se pot depune actele pentru dosarul 
de concurs este 13.12.2018 ora 14:00. 
Detalii privind condiţiile generale şi 
specifice pentru ocuparea postului, tipul 
probelor de concurs, locul şi ora desfăşu-
rării acestora, tematica şi bibliografia de 
concurs se pot obţine la telefon 
021.420.71.22/ int. 106, 021.420.19.83/int. 
114 sau la sediul Unităţii Militare 02576 
Bucureşti, str. Antiaeriană, 6-8, sector 5, 
Bucureşti.

CITAŢII
l Se citează paratul Ardeleanu Marian 
la  Judecătoria  Moineşt i ,  dosar 
198/260/2018, termen 11.12.2018, obiect 
divorţ, reclamanta Ardeleanu Mirela 
Maria.   

l Se citează paratul Toderiţă Constantin 
la  Judecătoria  Moineşt i ,  dosar 
914/260/2018, termen 17.01.2019, obiect 
divorţ, reclamanta Toderiţă Tatiana.

l Mois Anna, Mich Gheorghe, Sauliuc 
Ana, Mois Maria sunt chemate in fata 
Judecatoriei Sighetu Marmatiei in Dosar 
cu Nr.739/307/2017 pentru termenul din 
data 11.12.2018 in proces cu Grigor 
Mihai si Grigor Ileana avand ca obiect 
uzucapiune.

l Se citeaza numitii Haidau Bogdanel 
(CNP 1870714225908) si Haidau Ferariu 
Claudiu (CNP 1881009225912), ambii cu 
ultim domiciliu cunsocut in Iasi, dtr. 
Miroslava nr.9C, in calitate de parati in 
dosarul nr. 21216/245/2018 aflat pe rolul 
Judecatoriei Iasi, cu termen la data de 
05.12.2018, complet nr.13, ora 8.30, 
avand ca obiect anulare certificat moste-
nitor.

l Pribeagu Alina Maria este citată în 
dosar nr. 35610/215/2017 cu termen la 
13.12.2018, dosar aflat pe rolul Judecă-
toria Craiova, având ca obiect stabilirea 
paternității.

l Se citează Vartolomei Sebastian, Varto-
lomei Anastasia soția lui Barta Dumitru, 
Vartolomei Marina, Vartolomei Silvia 
soția lui Rus Larion, la Judecătoria 
Năsăud în ziua de 05 decembrie 2018 ora 
8:30, în calitate de pârâți în dosarul nr. 
3471/265/2017 în proces cu Bobb Floarea 
s.a, având ca obiect succesiune s.a.

l Se citează Avram Nicolae, Avram 
Mihai, Avram Domnița căs. cu Pop 

Grigore, Todica George, la Judecătoria 
Năsăud în ziua de 05 decembrie 2018 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 Numita Tian Cristina, cu domiciliul în 
Călăraşi, str.C-tin Dobrogeanu Gherea, 
nr.37 bis, cu reşedința în Irlanda, telefon 
00447.840.340.401, este chemată la Jude-
cătoria Oltenița, în calitate de pârâtă 
introdusă în cauză, în proces cu Luiceanu 
Rădița, în dosarul nr.5009/269/2017 cu 
termen la 12.12.2018, ora 8.30, având ca 
obiect dezbatere succesiune, revendicare 
imobiliară, constatare nulitate parțială 
act de proprietate.

l Numitele: Tatar Maria, soția lui Brin-
zasJanos şi Tatar Ana, soția lui Antal 
Jakab, sunt citate la Judecătoria Șimleu 
Silvaniei, în calitate de pârâte în dos. 
nr.1125/309/2017, cu termen de judecată 
pe data de 27.11.2018, ora 9.00.

l Direcția Generală de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Vâlcea cheamă în 
judecată pe numita Lăcătuş Rozalia, 
domiciliată în municipiul Rm. Vâlcea, str. 
Straubing, nr. 30, județul Vâlcea, în cali-
tate de intimată, în dosarul civil nr. 
2778/90/2018, cu termen de judecată în 
data de 14.12.2018, având ca obiect înlo-
cuire măsură de protecție specială, aflat 
pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Numitul Baresch Iosif, declarat 
persoană dispărută, este chemat în 
instanță, în calitate de pârât, în proces cu 
Baresch Daniel Iosif, în calitate de recla-
mant, la Judecătoria Caransebeş, jud. 
Caraş-Severin, la data de 06.12.2018, în 
dosar civil nr. 2433/208/2018, având ca 
obiect declararea judecătorească a morții. 
Invit respectuos ca orice persoană să 
comunice datele pe care le cunoaşte în 
legătură cu cel dispărut.

DIVERSE
l Prin cererea înregistrată pe rolul Jude-
cătoriei Întorsura Buzăului sub nr. 
419/248/2018, persoanele Bularca Geor-
geta având domiciliul în Întorsura Buză-
ului, str. Libertății nr.20, jud. Covasna, 
Bularca Gabriela cu domiciliul în Braşov, 
str. Alexandru Ioan Cuza nr. 8, jud. 
Braşov şi Adam Anca Roxana cu domici-
liul în Braşov, str. Stejărişului nr. 6, jud. 
Braşov, au invocat dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului situat în intavilanul 
oraşului Întorsura Buzăului, jud. 
Covasna, în zona numită la PECO, iden-
tificat prin nr. top 606/1/2 arabil, in supra-
față de 4015 mp, înscris în CF nr.25495 
Întorsura Buzăului (provenită din 
conversia pe hârtie a CF vechi 191 
Buzăul Ardelean) proprietari înscrişi 
Stroe Ana cu cota de ½, Bularca A. Ioan 
şi Bularca Paraschiva, ambii cu cota de 
½. Toți cei interesați sunt somați să 
formuleze opoziție cu precizarea că în caz 
contrar se va trece la judecarea cereri în 
teremen de 30 zile de la emiterea celei din 
urmă publicații.

l Informare. Această informare este 
efectuată de Administraţia Bazinală de 
Apă Banat, Timişoara, B-dul Mihai 
Viteazu, nr.32, tel.0256.491.848, fax: 
0256.491.798, e-mail@dab.rowater.com, 
ce intenţionează să solicite de la Adminis-
traţia Naţională „Apele Române” aviz de 
gospodărire a apelor pentru desfăşurarea 
unor investiţii privind realizarea lucrării: 
„Refacerea lucrărilor calamitate la 
acumularea Oraviţa I, jud.Caraş-Se-
verin”, lucrarea este amplasată în intravi-

lanul localităţii Oraviţa-Barajul Oraviţa 
mică, respectiv albia râului Oraviţa în 
zona intravilanului localităţii, judeţul 
Caraş-Severin. Această investiţie este 
existentă din anii 1888, parte a comple-
xului hidrotehnic Oraviţa, complex ce are 
următoarele funcţiuni: -apărarea împo-
triva inundaţiilor a localităţii Oraviţa; 
-asigurarea unui debit de servitute în 
localitate în lungul rigolelor stradale; 
-agrement adiacent lacurilor. Principalele 
lucrări ce se impun pentru aducerea 
barajului în stare de funcţionare în 
condiţii de siguranţă se referă la: -refa-
cerea parametrului amonte în vederea 
etanşeităţii corpului barajului; -etanşarea 
fundaţiei prin prevederea unui pinten 
amonte încastrat în rocă sănătoasă; -refa-
cerea zidăriei degradate de la parametrul 
aval; -mărirea capacităţii de evacuare a 
viiturilor prin amenajarea corespunză-
toare a descărcătorului de suprafaţă şi a 
golirii de fund; -prevederea unui disi-
pator de energie la piciorul aval a descăr-
cătorului de suprafaţă; -consolidarea 
corpului barajului prin injecţii cu lapte de 
ciment; -asigurarea sistemului de urmă-
rire a comportării prin instalarea unor 
AMC. Scopul lucrărilor proiectate pentru 
regularizare albie pr.Oraviţa: -Reabili-
tarea lucrărilor de aparare existente; 
-Consolidarea malurilor; -Igienizarea 
zonei. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor 
nr.107/1996, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Persoanele care doresc să 
obţină informaţii suplimentare cu privire 
la solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa menţionată. Persoanele care 
doresc să transmită observaţii, sugestii şi 
recomandări se pot adresa solicitantului 
la adresa de mai sus sau telefonic la 
nr.0744.790.539.

l Informare. Această informare este 
efectuată de Administraţia Bazinală de 
Apă Banat, Timişoara, B-dul Mihai 
Viteazu, nr.32, tel.0256.491.848, fax: 
0256.491.798, e-mail@dab.rowater.com, 
ce intenţionează să solicite de la Adminis-
traţia Naţională „Apele Române” aviz de 
gospodărire a apelor pentru desfăşurarea 
unor investiţii privind realizarea lucrării: 
„Regularizare pârâu Slatina la Slati-
na-Timiş, jud.Caraş-Severin”, lucrarea 
este amplasată în intravilanul localităţii 
Slatina-Timiş, judeţul Caraş-Severin. 
Această investiţie este nouă. În perioada 
iunie-iulie 2018 s-au produs inundaţii 
care au generat pagube semnificative 
populaţiei şi obiectivelor socio-economice 
şi de infrastructură datorită colmatării şi 
datorită unei secţiuni insuficiente pentru 
tranzitarea debitelor cu asigurarea de 
depăşire de 1%. Apărările de mal exis-
tente care se află într-o stare avansată de 
degradare. Scopul lucrărilor proiectate pe 
pârâul Slatina: -Recalibrarea albiei; 
-Consolidarea malurilor; -Zid din beton 
armat pe malul drept; -Zid de sprijin 
existent de reparat pe malul stâng; 
-Apărare de mal din gabioane; -Praguri 
de fund din gabioane. Această solicitare 
de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospo-
dărire a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menţionată. Persoanele 
care doresc să transmită observaţii, 
sugestii şi recomandări se pot adresa 
solicitantului la adresa de mai sus sau 
telefonic la nr.0744.790.539.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Izvoare, din județul Dolj, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr.48, 
53 începând cu data de 30.11.2018, pe o 
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perioadă de 60 de zile, la sediul Comunei 
Izvoare, conform art.14 alin. (1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Amărăștii de Jos, din județul Dolj, 
anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sector cadastral 
nr.58 începând cu data de 30.11.2018, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Amărăștii de Jos, conform 
art.14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului 
și a publicității imobiliare nr.7/1996, repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Predești, din județul Dolj, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sector cadastral nr.25, 30, 
36, 38, începând cu data de 30.11.2018, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Predești, conform art.14 alin. 
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publi-
cității imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l SP Suma Insolvency IPURL desem-
nata lichidator judiciar al SC Dream Line 
2002 Impex SRL anunta deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 in dosarul 
nr. 6062/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti - Sectia a-VII-a Civila. 
Termenul limita pentru depunerea decla-
ratiilor de creanta 28.12.2018. Termen de 
verificare a creantelor, intocmire, afisare 
si comunicare a tabelului preliminar al 
creantelor la 08.01.2019. Termen de intoc-
mire si afisare a tabelului definitiv 
04.02.2019. Sedinta adunarii generale a 
creditorilor la data de 14.01.2019.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale de insolventa in 
dosarul nr. 4609/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform sentinței nr. sentinței 
nr. 771 din 13.11.2018 privind pe SC 
Damsor Metal SRL, cu termenele: depu-
nere declarații creanță 28.12.2018, întoc-
mirea tabelului preliminar al creanțelor 
17.01.2019, întocmirea tabelului definitiv 
06.02.2019, prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 22.01.2019 orele 12:00 
la sediul administratorului judiciar din 
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.7, 
cab. 7B.

LICITAŢII
l Şcoala nr. 103 oraganizează licitaţie 
pentru închirierea sălii de sport. Relaţii la 
telefon 021.450.37.28.

l Compania Energopetrol SA, societate 
in reorganizare, prin administrator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin lici-
tatie publica, teren in suprafata de 1.694 
mp (suprafata exacta urmand a fi stabi-
lita, dupa dezembrarea terenului), din 
terenul situat in Campina, Str. Industriei, 
nr. 3 Bis, Judetul Prahova, impreuna cu 
constructiile situate pe acesta, baraca-
mente in suprafata de 347 mp, la pretul 
total de 69.842 euro, fara TVA. Licitatia se 

va organiza la sediul administratorului 
judiciar in data de 26.11.2018, ora 13:00, 
iar in cazul in care bunurile nu vor fi valo-
rificate, aceasta este reprogramata pentru 
data de 28.11.2018,  03.12.2018, 
05.12.2018, 07.12.2018, 10.12.2018, 
12.12.2018, 14.12.2018, 17.12.2018, 
19.12.2018, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii precum si achi-
zitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul administratorului 
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 32, Judetul Prahova, la nume-
rele de telefon 0787344547/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Debitorul SC Petroconstruct Carpati 
SRL societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: Proprietate imobiliară 
Spațiu comercial (parter și subsol) situat 
în str. General Petre Popovăț nr. 29-31, 
sector 6, București, suprafață utilă 
parter 256,42mp, suprafață subsol 
22,12mp +teren în cotă indiviză de 1/3 
din suprafața totală de 779mp, conform 
măsurătorilor cadastrale, aparținând SC 
Petroconstruct Carpați SRL. Prețul de 
pornire al licitației pentru proprietatea 
imobiliară este de 172.099,85 euro. 
Prețul Caietului de sarcini este de 9.000 
lei, exclusiv TVA. Prima ședință de lici-
tație a fost fixată la data de 26.11.2018, 
ora 14.00. Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în contul 
nr. RO95CECEB31701RON2243676 
deschis la Cec Bank SA Sucursala 
Alexandru Obregia, până la data și ora 
stabilite pentru ședința de licitație, a 
garanției de 10% din prețul de pornire al 
licitației; -achiziționarea până la data și 
ora stabilite pentru ședință de licitație a 
Caietului de sarcini ce se achită prin OP 
în contul nr. RO43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la ING BANK 
-Sucursala Dorobanți, pe seama lichida-
torului judiciar Dinu Urse și Asociații 
SPRL sau în numerar la sediul lichidato-
rului judiciar din București, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, sector 1. Toate ședințele de 
licitații se vor desfășura la sediul lichida-
torului judiciar din București, Str. 
Buzești nr.71, et.5, sector 1. Pentru relații 
supl imentare sunați  la  te lefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.

l SC Mymob Myjob SRL, prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie publica a 
terenului intravilan in suprafata de 4.632 
mp, situat in com Topalu, str. Soarelui, nr. 
710, jud. Constanta, inscris in CF 10223 a 
com Topalu, cu deschidere de 134,6 ml la 
strada Soarelui (distanta pana la Dunare 
este de aproximativ 600 m) iar zona de 
amplasament in care se af la terenul 
dispune de urmatoarele utilitati: energie 
electrica, apa, gaze. Pretul este redus cu 
50% din cel stabilit prin raportul de 
evaluare incuviintat de Adunarea Credi-
torilor din 19.12.2017 si este in cuantum 
de 16.200 lei. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 26.11.2018, 28.11.2018, 
04.12.2018, 06.12.2018, 11.12.2018, 
13.12.2018, 18.12.2018, 20.12.2018, 
04.01.2019, 08.01.2019, 10.01.2019, 
15.01.2019, 17.01.2019, 22.01.2019, 
29.01.2019, 31.01.2019, 05.02.2019, 
07.02.2019, 12.02.2019, 14.02.2019, orele 
13.00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 
7, jud. Prahova. Detalii in caietul de 
sarcini si la telefon 0344104525.

l Primăria orașului Rovinari vinde prin 
licitație publică cu strigare bunuri scoase 
din funcțiune aparținând instituției: Nr.
Crt; Denumire Mijloc Fix; Valoare de 
piață RON; Valoare scăzută cu 40%. 1; 
Grup Electrogen; 3786; 2271,60. 2; Arti-
cole iluminat festiv sărbători de iarnă; 
19636,71; 11782,03. 3; Echipament 
iluminat festiv; 2693,57; 1616,14. 4; 
Figurine decorative din sticlă; 1585; 951. 
Total;  27701,28; 16620,77. Prețurile nu 
includ TVA. Pasul de licitație este de 5% 
din prețul de pomire. Licitația publică cu 
strigare va avea loc la sediul vânzătorului, 
str.Florilor, nr.2, Sala de ședințe a Consi-
liului Local în data de 12 decembrie 2018, 
ora 12.00. Începând cu data de 28.11.2018 
până în data de 06.12.2018, persoanele 
interesate pot achiziționa de la sediul 
Primăriei Rovinari, str.Florilor, nr.2, 
caietul de sarcini al licitației cu strigare 
contra sumei de 30 de lei, sumă ce se va 
achita la casieria instituției. Cererea de 
înscriere, taxa de participare, garanția de 
participare, împreună cu documentele 
necesare în vederea participării la licitație 
publică cu strigare se vor depune până la 
data de 06.12.2018, inclusiv, ora 14.00 la 
registratura Primăriei Rovinari. Garanția 
de participare este de 300Lei și se va 
achita la casieria Primăriei orașului Rovi-
nari, str.Florilor, nr.2. Relații suplimentare 
și achiziționarea caietului de sarcini se 
vor obține de la secretarul comisiei de 
licitație a bunurilor, doamna Şorop 
Lavinia, str.Florilor, nr.2, Primăria 
orașului Rovinari, ora 12.00-15.00.

l Primăria Comunei Gogoșu- Compar-
timent Impozite și Taxe Locale. Publi-
cație de Vânzare pentru Bunuri Imobile. 
Data: 20.11.2018. În temeiul art.250- 
Cod Procedura Fiscală, se face cunoscut 
prin prezenta că în ziua de 18.12.2018, 
ora 11.00, în localitatea Gogoșu, la sediul 
Primăriei Comunei Gogoșu, se vor vinde 
prin licitație, mijloace fixe- autoturism 
cu număr de înmatriculare MH-02-DAH 
cu prețul de 9.539Lei; Autogreder cu 
prețul de 28.344Lei și buldoexcavator 
26.514Lei, prețurile pe fiecare în parte 
reprezintă 100% din prețul de evaluare.  
Cei interesați de cumpărarea bunurilor 
sunt obligați să depună, până cu cel 
puțin o zi înainte de data licitației, o taxă 
de participare ori o scrisoare de garanție 
bancară, reprezentând 10% din prețul de 
pornire a licitației, oferta de cumpărare, 
împuternicirea persoanei care îl repre-
zintă pe ofertant, copie după certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Registrul 
Comerțului, pentru persoane juridice 
sau după actul de identitate, în cazul 
persoanei fizice și dovada că nu au obli-
gații fiscale restante către bugetul local al 
Comunei Gogoșu. În cazul în care bunu-
rile de mai sus nu se vor adjudeca la 
licitația din data de 18.12.2018, ora 
11.00, se va organiza o nouă licitație, la 
data de 28.12.2018, ora 11.00, la care 
prețul de pornire la licitație va fi dimi-
nuat cu 25% pe fiecare mijloc fix. Dacă 
nici la aceasta dată mijloacele fixe nu vor 
fi valorificate, la data de 04.01.2019, ora 
11.00, se va organiza o nouă licitație, la 
care prețul de pornire la licitație va fi 
redus cu 50% pe fiecare mijloc fix. Dacă 
nici la această data bunurile nu vor fi 
valorificate, procedura de valorificare va 
continua prin organizarea de licitații, în 
fiecare zi de vineri, ora 11.00, începând 
cu data de 11.01.2019, la prețul de 
pornire de: autoturism MH-02-DAH- 
4769.5Lei; Autogreder- 14.172Lei și 
buldoexcavator- 13.257Lei. Relații supli-
mentare se pot obține la tel.0252.357.228, 
int.116, prin e-mail: clgogosu@gmail.
com sau la sediul Primăriei Gogoșu- 
Compartiment Impozite și Taxe Locale, 
județul Mehedinți.

l Ocolul Silvic Penteleu al Academiei 
Române, cu sediul în Calea Mihai 
Viteazul, nr.45A, oraș Nehoiu, judeţul 
Buzău, telefon/fax:  0238.554.900, 
0238.554.990, organizează la sediul 
Academiei Române din Calea Victoriei, 
nr.125, parter, sala de Consiliu, în data de 
05.12.2019, ora 12:00, licitaţia/negocierea 
pentru vânzarea de masă lemnoasă pe 
picior -producţia anului 2019. Volumul 
total de masă lemnoasă pe picior oferit la 
licitație este de 28.845m3, din care pe 
natură de produse: produse principale 
19.050m3  și produse secundare 9.795 m3, 
respectiv pe specii și grupe de specii: răși-
noase 17.147m3, fag 9.201m3, diverse tari 
1.606m3 și diverse moi 891m3. Pentru 
participarea la licitaţie, agenţii economici 
vor depune documentaţia de preselecţie în 
formă scrisă. Înscrierea la licitaţie se face 
până la data de 28.11.2018, ora 16:00 la 
Ocolul Silvic Penteleu, cu sediul în Calea 
Mihai Viteazul, nr.45A, oraș Nehoiu, 
judeţul Buzău. Preselecția agenților 
economici înscriși va avea loc în data de 
29.11.2018  între orele 10:00-14:00. Rezul-
tatul preselecției se afișează la sediul 
organizatorului și se comunică reprezen-
tantului agentului economic. Relaţii 
suplimentare se pot obține la Ocolul Silvic 
Penteleu prin telefon la nr.0238/554.900 
sau prin e-mail la adresa: ospenteleu@
gmail.com. Documentația de participare 
la licitație (caietul de sarcini, lista cu parti-
zile/loturile de masă lemnoasă pe picior 
scoase la licitație, prețurile de pornire la 
licitație/negociere, modelul contractului 
de vânzare-cumpărare etc.) se obțin  de la 
Compartimentul Fond Forestier, persoană 
de contact fiind dl. ing. Cirstian Robert 
care va coordona și vizualizarea în teren a 
partizilor din listă.

l Spitalul General CF Drobeta Turnu 
Severin, cu sediul în Drobeta Tumu 
Severin,  B-dul Carol  I ,  tel /fax: 
0252/317.339, nr.5-7, în calitate de locator, 
închiriază, prin licitaţie publica deschisă, 
un teren în suprafaţă de 12mp pe care 
urmează să fie amplasat un chioșc mobil 
cu destinaţia de comercializare produse 
alimentare, aflat în curtea Spitalului 
General Căi Ferate Drobeta Turnu 
Severin. Caietul de sarcini se poate 
procura de la secretariatul Spitalului 
General C.F.Drobeta Turnu Severin din 
B-dul Carol I, nr.5-7. Preţul caietului de 
sarcini este de 20 lei. Garanţia de partici-
pare la licitaţie este de 300 lei. Data limită 
de depunere a ofertelor: 07.12.2018, ora 
13.00. Deschiderea ofertelor va avea loc 
în data de 10.12.2018, la ora 11.00, la 
sediul Spitalului General Căi Ferate 
Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I, 
nr.5-7.

l 1. Consiliul Local al Comunei Româ-
nași, localitatea Românași, nr.39, județul 
Sălaj, telefon: 0260/624.120, fax: 
0260/624025, email: primariaromanasi@
yahoo.com, cod fiscal: 4291557, cont 
IBAN: RO04TREZ32121300205 
XXXXX. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren intra-
vilan în suprafață de 8.000mp, înscris în 
C.F.50107 Românași, identificat cu 
număr cadastral 50107, aparținând 
domeniului public al Comunei Româ-
nași, situat în localitatea Românași, 
nr.161, jud.Sălaj. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: În conformi-
tate cu HCL nr.58/31.10.2018. 3.1.Moda-
litatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire se va 
obţine de persoane juridice de drept 
privat român interesate și persoane 
fizice autorizate române interesate, pe 

suport de hârtie de la sediul Primăriei 
Comunei Românași, localitatea Româ-
nași, nr. 39, jud.Sălaj, în baza unei solici-
tări depuse la Registratură, la cerere, și 
achitarea contravalorii. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Secretarul comunei, 
Primăria Comunei Românași, locali-
tatea Românași, nr.39, jud.Sălaj. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006:  
Valoarea documentaţiei este de 50 lei și 
se poate achită în numerar la Comparti-
mentul de Taxe și Impozite Locale al 
comunei Românași. 3.4.Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
10/12/2018, ora 16.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: Ofertele se depun în plic, 
în limba română. 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 12/12/2018, ora 
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele se depun la sediul 
Primăriei Comunei Românași, localitatea 
Românași, nr.39, județul Sălaj, Registra-
tură. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare 
participant depune o singură ofertă în 
două exemplare (original și copie). 
5.Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 13/12/2018, ora 11.00, Primăria 
Comunei Românași, localitatea Româ-
nași, nr.39, județul Sălaj, Sala de ședințe. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei:  Tribunalul Sălaj- 
secţia Contencios Administrativ Fiscal, 
str.Tudor Vladimirescu, nr.12, Zalău, 
jud.Sălaj, telefon: 0260/611.085, fax: 
0260/611.551, e-mail: tr-salaj-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 20/11/2018.

PIERDERI
l Pierdută Autorizaţia de interpret și 
traducător nr. 34413/18.09.2012, eliberată 
de Ministrul Justiţiei. O declar nulă.

l Pierdut legitimaţie de revoluţionar pe 
numele de Negru Mihai și legitimaţie de 
călătorie pentru revoluţionar pe numele 
de Nergu Mihai emise de Asociaţia Revo-
luţionarilor București.

l Pierdut certificat de înregistrare , Soci-
atatea Comercială Gabriel Bespoke 
Boutiques SRL seria B nr. 2728158. Îl 
decla nul.

l Pierdut card tahograf de șofer pe 
numele Dumitru Florin. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de Membru eliberat 
de Ordinul Asistentilor Medicali Genera-
listi, Moaselor si Asistentilor Medicali din 
Romania, seria TR nr. 002660, pe numele 
Radu Maria-Magdalena. Il declar nul.

l Societatea 360INSIGHTS S.R.L., cu 
sediul social in Romania, Bucuresti, 
sector 1, Strada Siriului nr.22-26, Imobil 
de Birouri C.S.D.A., etaj 2, inmatriculata 
in Registrul  Comertului  cu nr.
J40/12361/2008, CUI 24201222, anunta 
pierderea Certificatului Constatator emis 
la data 20.06.2013 eliberat in baza decla-
ratiei pe propria raspundere inregistrata 
sub nr.237412 din 17.06.2013 pentru 
punctul de lucru din Bucuresti, sector 6, 
Splaiul Independentei nr.319, OB 14. Il 
declaram nul.


