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OFERTE SERVICIU
l SC Verni &Fida Romania SRL anga-
jeaza un sudor cu experienta. Tel. 
0756.144.420.

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

l Caut frigotehnist urgent, plătesc bine. 
0747.042.747, 021.312.78.58

l Caut femeie de serviciu care să facă 
curăţenie de 2 ori/lună, timp de lucru cel 
mult jumătate de oră, plătesc 200 lei. 
0747.042.747, 021.312.78.58.

l Abando SRL, cu sediul în București, 
Str.Sfântul Constantin, nr.2, et.6, ap.18, 
Sector 1, J40/12994/2015, CUI: 35160900, 
angajează secretara cod COR 412001. 
Cerințe: studii superioare; experiență 5 
ani în domeniul secretariatului; capacitate 
bună de analiză și sinteză a informațiilor; 
limba bulgară și limba engleză scris și 
vorbit la nivel avansat; flexibilitate/adap-
tabilitate/rezistență la stres/muncă în 
echipă. Cei interesați pot depune CV-ul, 
însoțit de actele de studii și scrisoarea de 
intenție pe adresa de e-mail: avocata-
latar@gmail.com, până pe data de 
27.06.2019 inclusiv. Selecția va avea loc în 
data de 28.06.2019 și se va face în baza 
documentelor transmise prin e-mail.

l Consiliul Judeţean Suceava anunţă: 
Consiliul Județean Suceava organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcției publice de execuție vacante de 
consilier, clasa I, grad profesional superior 
la Serviciul proiecte din fonduri externe al 
Consiliului Judeţean Suceava. Concursul 
se organizează la sediul Consiliului Jude-
țean Suceava, în data de 26.07.2019, ora 
09,00 -proba suplimentară, în data de 
29.07.2019, ora 10,00 -proba scrisă și 
interviul în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise. Condiții generale: -candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de minimum 7 ani; - 
competențe în domeniul tehnologiei 
informației -nivel mediu. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial Partea a -III-a, la 
sediul Consiliului Județean Suceava din 
strada Ștefan cel Mare nr. 36. Relații 
suplimentare cu privire la conținutul 
dosarului, bibliografiei, etc. se pot obține 
la camera 305, sau la telefon 0230/222548 
-int.109.

l Colegiul Silvic „Theodor Pietraru”, cu 
sediul în localitatea Brănești, str.slt.Petre 
Ionel, nr.4, judeţul Ilfov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: îngrijitoare -personal 
curățenie, număr posturi: 1, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 

17.07.2019, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 19.07.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: minimum 8 clase; -vechime: 
minim 1 an. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Colegiului Silvic 
„Theodor Pietraru”, str. slt. Petre Ionel, 
nr.4, județul Ilfov. Relaţii suplimentare la 
sediul Colegiului Silvic ,,Theodor 
Pietraru”, str. slt. Petre Ionel, nr.4, județul 
Ilfov, persoană de contact: Ionascu Gica, 
telefon: 021.350.12.70, fax: 021.350.12.70, 
e-mail: colegiulsilvic@yahoo.com.

l Căminul pentru Persoane Vârstnice, cu 
sediul în localitatea Sebeș, str.Peneș 
Curcanu, nr.17, judeţul Alba, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de muncitor I, număr 
posturi: 1, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 17.07.2019, ora 9.00; 
-Proba practică în data de 19.07.2019, ora 
9.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii -medii cu diplomă/
certificat/atestat în meseria de bucătar; 
-vechime: minim 3 ani vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 08.07.2019, ora 
14.00, la sediul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Sebeș. Relaţii supli-
mentare la sediul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Sebeș, persoană de 
contact: Bumbu Nicoleta, telefon: 
0258.734.999, fax: 0258.731.772, e-mail: 
cpv_sebes.alba@yahoo.com

l Autoritatea Națională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice -ANRSC, cu sediul în strada 
Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant, de conducere, 
pe durată nedeterminată, de director 
general adjunct, gradul profesional II, la 
Direcția Generală Control. Condiții speci-
fice: studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
tehnic, economic, juridic etc., vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 5 ani. 
Concursul se organizează în data de 
20.08.2019, ora 10.00 -proba scrisă și în 
data de 23.08.2019, ora 10.00 -interviul, la 
sediul ANRSC. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul ANRSC, 
până la data de 09.07.2019, inclusiv, după 
următorul program: de luni până vineri, 
între orele 9.00-13.00. Condițiile de parti-
cipare, bibliografia și actele solicitate 
candidaților pentru dosarul de înscriere se 
afișează la sediul instituției și pe pagina de 
internet: www.anrsc.ro. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul ANRSC și la 
numărul de telefon: 021.317.97.51, 
int.167.

l Primăria Comunei Săpata, județul 
Argeș, cu sediul în localitatea Săpata, sat 
Popești, nr.17, judeţul Argeș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de șofer buldoexcavator din 
cadrul Serviciului Public de Gospodărire 
Comunală, Mediu, Protecția Muncii și 
S V S U ,  1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 

nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
17.07.2019, ora 10.00; -Proba interviu: 
data se va stabili după susţinerea probei 
scrise. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -mimim 10 clase+școală 
profesională/studii medii; -minimum 10 
ani experienţă ca șofer categoria B, C; 
-certificat de competenţă pentru mașinist 
la mașini pentru terasamente. 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 Primăriei Comunei Săpata, județul 
Argeș. Relaţii suplimentare la sediul din 
localitatea Săpata, sat Popești, nr.17, 
judeţul Argeș, persoană de contact: Micu 
Laurențiu Ionuț, telefon: 0248.617.009, 
fax: 0248.617.084, e-mail: primarie@
sapata.cjarges.ro.

l Primăria Comunei Udești, cu sediul în 
comuna Udești, judeţul Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de paznic sătesc, 
număr posturi :  1 ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
17.07.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 19.07.2019, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: generale, atestat (certificat) agent 
de pază; -vechime: fără. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Udești. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei Udești, 
persoană de contact: Apetrei Florenti-
na-Elena, telefon: 0230.538.001.

l Spitalul Orășenesc Ineu, cu sediul în 
Ineu, str.Republicii, nr.2, jud.Arad, organi-
zează în data de 10.07.2019, ora 09.00, 
concurs, conform HG nr.286/2011 și HG 

nr.1027/noiembrie 2014, pentru următorul 
post contractual temporar vacant: -un 
post de asistent medical generalist, 
contractual temporar vacant -Comparti-
mentul Ortopedie și Traumatologie. 
Concursul constă în proba scrisă, care va 
avea loc în data de 10.07.2019, ora 09.00, 
și proba practică în data de 10.07.2019, 
ora 14.00, la sediul Spitalului Orășenesc 
Ineu. Condiții de participare: 1.Condiții 
generale: -pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile prevăzute la art.3 din HGR 286/2011. 
2.Condiții specifice: -asistent medical 
generalist -diplomă de absolvire școală 
postliceală sau echivalent în domeniu; 
-diplomă de bacalaureat; -certificat de 
exercitare a profesiei/adeverință; -autori-
zație liberă practică vizată la zi; -cunoș-
tințe operare PC; -vechime în specialitate: 
minim 3 luni. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului Orășe-
nesc Ineu. Relații suplimentare la sediul 
Spitalului Orășenesc Ineu, persoană de 
contact: Haragea Adina, telefon: 
0257.511.221.

l Primăria Comunei Ruginești, județul 
Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei de execuție contractuale 
vacante de guard,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 17 
iulie 2019, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: a.Absol-
vent/ă școală generală /școală profesională 
/liceu (cu diplomă de absolvire); b.Poseda 
permis de conducere categoria „B”, cu o 
vechime de cel puțin 5 ani; c. Nu se cere 
vechime în muncă. -Proba interviu în data 
de 19 iulie 2019, ora 10.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, într-un ziar de largă circu-

lație, la sediul Primăriei Comunei Rugi-
neșt i ,  județul  Vrancea .  Relaţ i i 
suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Ruginești, județul Vrancea, telefon: 
0237.269.111.

l În data de 29 iulie 2019, ora 10.00, la 
sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, 
din str.I.C.Vissarion, nr.1, se va organiza și 
desfășura concursul de recrutare într-o 
funcție publică de execuție vacantă 
pentru următoarele funcții publice de 
execuție vacante: -2 posturi de inspector, 
clasa I, grad profesional debutant, în 
cadrul Serviciului Managementul Cali-
tății Serviciilor Sociale; -2 posturi de 
inspector, clasa I, grad profesional asis-
tent, în cadrul Centrului de consiliere 
pentru părinți și copii care beneficiază de 
o măsură de protecție specială; -1 post de 
inspector, clasa I, grad profesional asis-
tent, în cadrul Centrului de consiliere 
pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat 
-Telefonul copilului; -1 post de inspector, 
clasa I, grad profesional principal, în 
cadrul Centrului de consiliere pentru 
copilul abuzat, neglijat, exploatat -Tele-
fonul copilului. I.Probele stabilite pentru 
concurs: a)selecția dosarelor de înscriere; 
b)proba scrisă; c)interviul. II.Condiții de 
participare la concursul organizat pentru 
ocuparea funcțiilor publice de execuție 
vacante de inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant, din cadrul Serviciului 
Managementul Calității Serviciilor 
Sociale: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare; 
-studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă. Condiții de parti-
cipare la concursul organizat pentru 
ocuparea funcțiilor publice de execuție 
vacante de inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent, din cadrul Centrului de 
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consiliere pentru părinți și copii care 
beneficiază de o măsură de protecție 
specială: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare; 
-studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul Știin-
țelor sociale, Specializarea Asistență 
socială/Specializarea Psihologie sau în 
domeniul Științelor umaniste și arte, 
Specializarea Teologie asistență socială; 
-vechime minim 1 an în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice. Condiții de participare la 
concursul organizat pentru ocuparea 
funcției publice de execuție vacante de 
inspector, clasa I, grad profesional asis-
tent, din cadrul Centrului de consiliere 
pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat 
-Telefonul copilului: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completările ulteri-
oare; -studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul Științelor sociale, Specializarea 
Asistență socială sau în domeniul Știin-
țelor umaniste și arte, Specializarea 
Teologie asistență socială; -vechime 
minim 1 an în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice. Condiții 
de participare la concursul organizat 
pentru ocuparea funcției publice de 
execuție vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional principal, din cadrul 
Centrului de consiliere pentru copilul 
abuzat, neglijat, exploatat -Telefonul 
copilului: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare; 
-studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul Știin-
țelor sociale, Specializarea Psihologie; 
-vechimea minim 5 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice. III. Condiții de desfășurare a 
concursului sau examenului: -dosarele de 
înscriere la concurs se depun în termen de 
20 zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
C o p i l u l u i  D â m b o v i ț a ,  d i n 
str.I.C.Vissarion, nr.1. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la art.49 
din HG nr. 611/2008, actualizată; -proba 
scrisă se organizează în data de 29 iulie 
2019, ora 10.00, la sediul Direcției Gene-
rale de Asistență Socială și Protecția 
C o p i l u l u i  D â m b o v i ț a ,  d i n 
str.I.C.Vissarion, nr.1.

l În temeiul prevederilor art.7 din Regu-
lamentul-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, Primăria 
Orașului Horezu, cu sediul în orașul 
Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
determinată (respectiv pe perioada suste-
nabilității Proiectului „Asigurarea suste-
nabilității energetice din surse alternative, 
a consumatorilor, instituții publice și 
iluminat public din orașul Horezu, județul 
Vâlcea”) a unei funcţii contractuale de 
execuţie vacante de muncitor calificat I la 
Compartimentul Spații Verzi din cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primarului 
astfel: Data desfășurării concursului: 
-proba scrisă în data de 17.07.2019, ora 
10.00. Dosarele de înscriere se pot depune 
la sediul instituţiei, Compartimentul 
Resurse Umane, Juridic, în perioada 
26.06.2019-09.07.2019, ora 16.00. Rezulta-
tele selecției dosarelor se vor afișa la 
avizierul din cadrul Primăriei Orașului 
Horezu în data de 10.07.2019. Condiţii de 
participare la concurs: muncitor calificat 
I: -Nr.posturi: 1; -Nivel studii: studii profe-
sionale; -Vechime: minim 3 ani. Calen-
darul concursului: -Depunerea dosarelor: 
26.06.2019-09.07.2019; -Selecţia dosarelor: 
10.07.2019; -Depunere contestații selecție 
dosare: 11.07.2019; -Proba scrisă: 
17.07.2019, ora 10.00; -Depunere contes-
taţii probă scrisă: 18.07.2019; -Afișarea 
rezultatelor după contestaţii: 19.07.2019; 
-Interviu: 22.07.2019, ora 10.00; -Rezul-
tatul final al concursului: 24.07.2019. 
Bibliografia de concurs și actele necesare 
înscrierii la concurs se afișează la sediul 
instituției. Date de contact ale secretarului 
comisiei Orleanu Cristina Elena -Biroul 
Resurse Umane, Juridic, 0250.860.190.

l Avocatul Poporului. Anunţ. În temeiul 
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, modi-
ficată prin Hotărârea Guvernului nr. 
1027/2014 pentru modificarea și comple-
tarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, insti-
tuția Avocatul Poporului organizează 
concurs pentru ocuparea postului vacant 
de expert - resurse umane la Domeniul 
privind prevenirea torturii în locurile de 
detenție (1 post - nivel superior la Centrul 
zonal București), sediul central din Bucu-
rești. I. Nivelul studiilor: superioare. II. 
Vechime (post vacant de expert): speciali-
tate - 3 ani. III. a) Concursul se va desfă-
șura la sediul instituției Avocatul 
Poporului din București, str. George 
Vraca nr. 8, sector 1 și va consta în susți-
nerea unei probe scrise de specialitate și a 
unui interviu. Proba scrisă de specialitate 
se va desfășura în data de 22 iulie 2019, 
ora 10:00, la sediul instituției Avocatul 
Poporului. Interviul se va susține în data 
de 26 iulie 2019, ora10:00, la sediul institu-
ției Avocatul Poporului. b) Depunerea 
actelor pentru dosarul de concurs se va 
face până cel mai târziu la data de 8 iulie 
2019, ora 16:00. IV. Relații suplimentare 
pot fi obținute de la sediul instituției 
Avocatul Poporului sau la telefon 
021/312.71.27 sau 021/312.49.23. Avocatul 
Poporului, Victor Ciorbea. București, 11 
iunie 2019.

l Spitalul Clinic Colentina organizează 
concurs în baza HG nr.286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată, 
normă întreagă, a următoarelor posturi 
contractuale vacante: -Secția ATI Orto-
pedie: -Asistent medical generalist (S) -1 
post; -Secția Neurologie I: -Asistent 
medical principal (PL) -1 post; -Infirmieră 
(G) -2 posturi; -Secția Neurologie I -TA: 
-Asistent medical principal (PL) -2 
posturi; -Asistent medical generalist (PL) 
-1 post; -Infirmieră (G) -1 post; -Secția 
Hematologie -TA: -Asistent medical gene-
ralist (PL) -2 posturi; -Infirmieră (G) -1 
post; -Secția Medicină Internă III: -Asis-
tent medical generalist (PL) -3 posturi; 
-Infirmieră (G) -1 post; -Unitatea de 
Transfuzii: -Asistent medical generalist 
(S) -1 post; -Serviciul Anatomie Patolo-
gică: -Băieșiță (G) -1 post; -Secția Gastro-
enterologie: -Asistent medical debutant 
(PL) -2 posturi; -Asistent medical genera-
list (PL) -2 posturi; -Asistent medical 
principal (PL) -1 post; -Infirmieră (G) -2 
posturi; -Brancardier (G) -1 post; -Servi-
ciul Statistică și Registratură Medicală: 
-Registrator medical (M) -2 posturi. 
Condiții generale de înscriere la concurs: 
-are cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în România; 
-cunoaște limba română, scris și vorbit; 
-are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate deplină 
de exerciţiu; -are o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; -îndepli-
nește condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea. Condiții specifice de înscriere la 
concurs: -Asistent medical generalist (S): 
-Diplomă de licență și suplimentul 
discriptiv, certificat de membru eliberat de 
OAMGMAMR vizat pentru anul în curs, 
asigurare de răspundere civilă profesio-
nală pentru anul în curs, aviz psihiatric/
psihologic pentru a profesa în domeniu, 6 
luni vechime în specialitate. -Asistent 
medical debutant (PL): -Diplomă de 
absolvire a școlii sanitare postliceale, certi-
ficat de membru eliberat de OAMG-
MAMR vizat pentru anul în curs, 
asigurare de răspundere civilă profesio-
nală pentru anul în curs, aviz psihiatric /
psihologic pentru a profesa în domeniu. 
-Asistent medical generalist (PL): 
-Diplomă de absolvire a școlii sanitare 
postliceale, certificat de membru eliberat 
de OAMGMAMR vizat pentru anul în 
curs, asigurare de răspundere civilă profe-
sională pentru anul în curs, aviz psihiatric 
/psihologic pentru a profesa în domeniu, 6 
luni vechime în specialitate. -Asistent 
medical principal (PL): -Diplomă de 
absolvire a școlii sanitare postliceale, certi-
ficat de membru eliberat de OAMG-
MAMR vizat pentru anul în curs, 

asigurare de răspundere civilă profesio-
nală pentru anul în curs, certificat de grad 
principal, minim 5 ani vechime în specia-
litate, aviz psihiatric/psihologic pentru a 
profesa în domeniu. -Baieșiță (G): 
-Diplomă sau adeverință studii școală 
generală, fără vechime. -Infirmieră (G): 
-Diplomă sau adeverință studii școală 
generală, curs de infirmieră organizat de 
OAMGMAMR sau curs de infirmieră 
organizat de furnizori autorizați de Minis-
terul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, 
cu aprobarea Ministerului Sănătății 
-Direcția generală resurse umane și certi-
ficare, 6 luni vechime în activitate. -Bran-
cardier (G): -Diplomă sau adeverință 
studii școală generală, fără vechime. 
-Registrator medical (M): -Diplomă de 
studii medii, 6 luni vechime în activitate. 
Actele solicitate pentru dosarul de 
înscriere: a)cerere de înscriere la concurs 
adresată Managerului Spitalului Clinic 
Colentina, în care se va menționa postul și 
locul de muncă pentru care candidează; b)
copia actului de identitate (sau orice alt 
document care atestă identitatea potrivit 
legii, după caz); c)copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor și ale altor 
acte care atestă efectuarea unor speciali-
zări, copie diplomă bacalaureat, copie 
diplomă studii postliceale, copie grad 
principal; d)copie Certificat de Membru în 
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali din 
Romania; e)copie Aviz anual pentru auto-
rizarea exercitării profesiei în termen de 
valabilitate; f)copie asigurare malpraxis în 
termen de valabilitate; g)copie carnet de 
muncă sau o adeverință care să ateste 
vechimea în specialitate; h)cazier judiciar 
în original; i)adeverință medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului; j)curriculum vitae 
format EU; k)chitanță taxă concurs: 
-100RON- Asistent medical generalist 
debutant/Asistent medical generalist/
Asistent medical principal; -70RON- 
Registrator medical; -50RON- Infirmieră/
Brancardier/Băieșiță. Adeverința care 
atestă starea de sănătate conține, în clar, 
numărul, data, numele emitentului, cali-
tatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul 
documentului prevazut la lit.h) candi-
datul declarat admis la selecția dosarelor 
care a depus la înscriere o declarație pe 
propria răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data desfă-
șurării primei probe a concursului. Actele 
prevăzute la lit.b)-g) vor fi prezentate și în 
original în vederea conformității copiilor 
cu acestea. Înscrierea candidaților se va 
face pe post. În cazul nepromovării 
concursului se vor elibera, pe baza unei 
cereri adresate conducerii instituției, 
numai documentele depuse în original 
(cazier judiciar și adeverința medicală). 
După încheierea perioadei de înscriere la 
concurs nu se mai admit documente în 
vederea completării dosarelor de concurs. 
Etapele concursului: a)Selecția dosarelor 
de înscriere; b)Proba scrisă -probă elimi-
natorie dacă nu se întrunesc 50 puncte; c)
Proba practică și interviul. Proba scrisă 
constă în: -redactarea unei lucrări și/sau în 
rezolvarea unor teste-grilă cu subiecte 
stabilite pe baza bibliografiei și, după caz, 
pe baza tematicii de concurs. Proba prac-

tică constă în: -testarea abilităților prac-
tice specifice postului. Interviul constă în: 
-testarea abilităților, aptitudinilor și moti-
vația candidaților; -atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile documen-
telor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului solicitate de autori-
tatea sau instituţia publică. Concursul se 
va organiza conform calendarului 
următor: -17.07.2019 -proba scrisă, ora 
10.00; -23.07.2019 -proba practică și 
interviu, ora 10.00. Toate comunicatele se 
vor face pe site-ul instituției și la avizier. 
Dosarele de concurs se depun la Serviciul 
RUNOS al Spitalului Clinic Colentina, cu 
sediul în Stefan cel Mare, nr.19-21, Sector 
2. Dosarele pentru înscrierea la concurs se 
vor depune, după cum urmează: în peri-
oada 27.06.2019-10.07.2019, până la ora 
13.00, pentru posturile vacante. Infor-
mații suplimentare se pot obține la 
telefon: 021.319.17.80.

l Spitalul Clinic Colentina organizează 
concurs în baza HG nr.286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată, 
normă întreagă, a următoarelor posturi 
contractuale vacante: Compartiment 
Audit Public Intern: -Auditor II (S) -1 
post; Compartiment Juridic: -Consilier 
juridic I (S) -1 post; Serviciul Adminis-
trativ și Tehnic -Biroul Tehnic: -Șofer (M) 
-1 post. Condiții generale de înscriere la 
concurs: -are cetățenie română, cetățenie 
a altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparținând spațiului 
economic european și domiciliul în 
România; -cunoaște limba română, scrisă 
și vorbită; -are vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale; -are capacitate 
deplină de exercițiu; -are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau alte unități sanitare abilitate; -îndepli-
nește condițiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnat definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului, ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciu, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals, ori 
a unor fapte de corupție sau a unei infrac-
țiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabi-
litarea. Condiții specifice de înscriere la 
concurs: Compartiment Audit Public 
Intern: Auditor II (S): -studii superioare 
de lungă durată, cu diplomă de licență; 
-vechime în specialitate de minim 1 an; 
-atestat auditor intern sau competențe 
profesionale în domeniile audit intern, 
managementul riscului, controlul intern și 
guvernanță, contabilitate, finanțe publice; 
-cunoașterea legislației și a normelor 
specifice activității de audit intern, 
inclusiv codul privind conduita etică a 
acestuia; -bună cunoaștere operare calcu-
lator Word, Excel. Consilier juridic I (S): 
-diplomă de licență în specialitatea 
postului; -3 ani și 6 luni vechime în speci-
alitate. Șofer (M): -studii medii; -3 ani 
vechime în specialitate. Actele solicitate 
pentru dosarul de înscriere: a)cerere de 
înscriere la concurs adresată Managerului 
Spitalului Clinic Colentina, în care se va 
menționa postul și locul de muncă pentru 
care candidează; b)copia actului de identi-
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tate (sau orice alt document care atestă 
identitatea potrivit legii, după caz); c) 
copie documente care să ateste nivelul 
studiilor și alte acte care să ateste efectu-
area unor specializări, copie diplomă 
bacalaureat, copie diplomă studii postli-
ceale, copie grad principal; d)copie Certi-
ficat de Membru în Ordinul Asistenților 
medicali generaliști, moașelor și asisten-
ților medicali din România; e)copie Aviz 
anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei în termen de valabilitate; f)copie 
asigurare malpraxis în termen de valabili-
tate; g)copie carnet de muncă sau o 
adeverință care să ateste vechimea în 
specialitate; h)cazier judiciar în original; i)
adeverință medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concur-
sului; j)curriculum vitae format EU; k)
chitanță taxă concurs: -100RON- Auditor 
II/Consilier juridic I; -70RON- Șofer. 
Adeverința care atestă starea de sănătate 
conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului, calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătății. În cazul documentului 
prevăzut la lit. h), candidatul declarat 
admis la selecția dosarelor care a depus la 
înscriere o declarație pe propria răspun-
dere că nu are antecedente penale are 
obligața de a completa dosarul de concurs 
cu originalul cazierului judiciar, cel mai 
târziu până la data desfășurării primei 
probe a concursului. Actele prevăzute la 
lit.b)-g) vor fi prezentate și în original în 
vederea conformității copiilor cu acestea. 
Înscrierea candidaților se va face pe post. 
În cazul nepromovării concursului se vor 
elibera, pe baza unei cereri adresate 
conducerii instituției, numai documentele 
depuse în original (cazier judiciar și 
adeverință medicală). După încheierea 
perioadei de înscriere la concurs nu se 
mai admit documente în vederea comple-
tării dosarelor de concurs. Etapele 
concursului: a)Selecția dosarelor de 
înscriere; b)Proba scrisă- probă elimina-
torie dacă nu se întrunesc 50 puncte; c) 
Proba practică și interviul. Proba scrisă 
constă în: -redactarea unei lucrări și/sau 
în rezolvarea unor teste-grilă cu subiecte 
stabilite pe baza bibliografiei și, după caz, 
pe baza tematicii de concurs. Proba prac-
tică constă în: -testarea abilităților prac-
tice specifice postului. Interviul constă în: 
-testarea abilităților, aptitudinilor și moti-
vația candidaților. Concursul se va orga-
niza conform calendarului următor: 
-17.07.2019 -proba scrisă -ora 10.00; 
-23.07.2019 - Proba practică și interviul 
-ora 10.00. Toate comunicatele se vor face 
pe site-ul instituției și la avizier. Dosarele 
de concurs se depun la Serviciul RUNOS 
al Spitalului Clinic Colentina, cu sediul în 
Ștefan cel Mare, nr.19-21, Sector 2. Dosa-
rele pentru înscrierea la concurs se vor 
depune, după cum urmează: în perioada 
27.06.2019-10.07.2019, până la ora 13.00, 
pentru posturile vacante. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon: 
021.319.17.80.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului Sector 4, organi-
zează concurs, cu respectarea prevederilor 
H.G. nr. 286/2011, pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale de execuție 
vacante: -Psiholog grad practicant -1 post, 
Studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diploma de licență în domeniul 

psihologiei, aviz liberă practică eliberat de 
Colegiul Psihologilor, fără condiție de 
vechime în muncă; -Supraveghetor de 
noapte -4 posturi, studii generale, fără 
condiție de vechime în muncă; -Asistent 
social grad principal -1 post, studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diploma 
de licență -specializare asistență socială, 
aviz liberă practică eliberat de Colegiul 
Asistenților Sociali, fără condiție de 
vechime în muncă; -Inspector de speciali-
tate grad 1A -2 posturi, studii superioare, 
vechime în specialitatea studiilor 
minimum 6 ani și 6 luni; -Muncitor califi-
cat(bucătar) -2 posturi, studii generale, 
diplomă de bucătar, fără condiție de 
vechime în muncă; -Referent grad II -2 
posturi,studii medii, vechime în speciali-
tatea studiilor minimum 6 luni. 
Concursul se organizează la sediul 
D.G.A.S.P.C. Sector 4 din Str. Soldat Ion 
Enache nr. 1A, Sector 4, și va consta în 
susținerea unei probe scrise, în data de 
17.07.2019, ora 11:00 și proba interviu în 
data de 23.07.2019, ora 11:00. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Sector 4 până la data de 
08.07.2019, inclusiv și trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. Condi-
ţiile de participare la concurs și biblio-
grafia de concurs sunt afișate la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 4, din Str. 
Soldat Ion Enache nr.1A și pe pagina de 
internet a instituției www.dgaspc4.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul D.G.A.S.P.C. Sector 4, Str. Soldat 
Ion Enache nr. 1A, etaj 1, telefon 
0785843692, persoana de contact Crăciun 
Ana Maria -Serviciul Resurse Umane-Sa-
larizare, e-mail resurse@dgaspc4.ro.

l Direcţia de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5 cu sediul în București, str. 
Mihail Sebastian nr.23, bl.S13, sector 5, 
organizează concurs în data de 26.07.2019 
( proba scris) -ora 10:00, pentru ocuparea 
funcţiei  publice de execuţie vacante, 
după cum urmează: Serviciul Constatare 
și Impunere Persoane Fizice II: -un post  
inspector, clasa I, grad profesional asis-
tent. Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -depunerea dosa-
relor se face în termen de maxim 20 zile 
de la data apariţiei anunţului  în Moni-
torul Oficial al României, partea a- III -a, 
în perioada 25.06.2019 –15.07.2019 la 
sediul DITL Sector 5 din  București Str. 
Mihail Sebastian nr.23, bl. S13 sector 5 
-Compartimentul Resurse Umane si 
SSM; -proba scrisă se va desfășura în data 
de 26.07.2019 ora 10.00 la sediul DITL 
Sector 5 din  București Str. Mihail Sebas-
tian nr.23, bl. S13 sector 5; -interviul va 
avea loc, dupa proba scrisa, la o dată care 
va fi anunţată ulterior. Condiţiile generale 
pentru participare la concurs, condiţiile 
specific, bibliografia și atribuţiile din fișele 
de post sunt afișate pe pagina oficială 
(www.ditl5.ro), precum și la avizierul 
Direcţiei de Impozite și Taxe Locale a 

Sectorului 5 cu sediul în București, str. 
Mihail Sebastian nr. 23, bl.S13, Sector 5. 
Relaţii  suplimentare cu privire la acest 
concurs se pot obţine la sediul DITL 
Sector 5 din Str. Mihail Sebastian nr.23, bl. 
S13, sector 5, tel. 0724500063 –inspector 
Samoilă Petruţa Cristina în cadrul 
Compartimentului Resurse Umane și  
SSM, e-mail: samoila.petruta@ditl5.ro.

l OCPI Constanța anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale:  -nr. 1, 3 și 16 
din UAT Amzacea; -nr. 43 din UAT 
Cogealac; -nr. 42 din UAT Peștera; -nr. 12 
din UAT Rasova; -pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, conform art. 14 alin. 
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publi-
cității imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
UAT Amzacea. Data de început a afișării: 
03.07.2019; Data de sfârșit a afișării: 
02.09.2019. Adresa locului afișării publice: 
Str. Amzacei nr.25, Comuna Amzacea. 
Repere pentru identificarea locației: 
Incinta Primăriei Comunei Amzacea. 
UAT Cogealac. Data de început a afișării: 
03.07.2019; Data de sfârșit a afișării: 
02.09.2019. Adresa locului afișării publice: 
Str. Gării nr.30, Comuna Cogealac. 
Repere pentru identificarea locației: 
Incinta Primăriei Comunei Cogealac. 
UAT Peștera. Data de început a afișării: 
04.07.2019; Data de sfârșit a afișării: 
02.09.2019. Adresa locului afișării publice: 
Str. Izvorului nr.25 A, Comuna Peștera. 
Repere pentru identificarea locației: 
Incinta Primăriei Comunei Peștera. UAT 
Rasova. Data de început a afișării: 
04.07.2019; Data de sfârșit a afișării: 
02.09.2019. Adresa locului afișării publice: 
str. Dunării nr.31, Comuna Rasova. 
Repere pentru identificarea locației: 
Incinta Primăriei Comunei Rasova. Cere-
rile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Informaţii privind Programul naţional de 
cadastru și carte funciară 2015-2023 se 
pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa 
http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

CITAŢII
l Se citeaza numitul Bastian Meyer 
Everdt cu domiciliul in Spania, Borassa, 
29, Sant Antoni, in calitate de parat in 
Dosarul nr. 4445/105/2017/a1, al Tribuna-
lului Prahova - Sectia Faliment, cu sediul 
in Ploiesti, str. Valeni, nr. 44, jud. Prahova, 
avand ca obiect „cerere instituire raspun-
dere patrimoniala”, cu termen la data de 
04.09.2019.

l Potenţialii moștenitori legali/testamen-
tari cu domiciliul necunoscut sunt citaţi în 
data de 9 iulie 2019, la sediul Biroului 
Notarial Farcaș Ladislau din Hunedoara, 
bulevardul Corvin 11 bloc CM1, în 
vederea dezbaterii succesiunii după 
defunctul Axinte Mihai, decedat la data 
de 21.08.2011 cu ultimul domiciliu în 
Hunedoara, strada Rozelor, nr.1, ap.53.

l Se citează la sediul Biroului Individual 
Notarial Ene Frosina, din municipiul 
Tulcea, str. Păcii nr. 7, bl. P. 21, sc. C, ap. 
28, judeţul Tulcea, la data de 08.07.2019, 
ora 10:30, persoanele cu vocaţie succeso-

rală legală sau testamentară, la succesi-
unea defunctului Stoian Sergiu -Marian, 
decedat la data de 22.04.2019, cu ultimul 
domiciliu în mun. Tulcea, în dosar succe-
soral nr. 63/2019, în vederea dezbaterii 
succesiunii.

l Se citează la sediul Biroului Individual 
Notarial Ene Frosina, din municipiul 
Tulcea, str. Păcii nr. 7, bl. P. 21, sc. C, ap. 
28, judeţul Tulcea, la data de 20.08.2019, 
ora 10:30, persoanele cu vocaţie succeso-
rală legală sau testamentară, la succesi-
unea defunctului Sellier Dumitru, 
decedat la data de 08.03.2019, cu ultimul 
domiciliu în mun. Tulcea, în dosar succe-
soral nr. 66/2019, în vederea dezbaterii 
succesiunii.

DIVERSE
l Lichidator judiciar C.I.I.  Rusu Ciprian 
Marian cu sediul in Ploiesti, Str. Valeni, nr. 
65, jud. Prahova, notifica deschiderea 
procedurii simplificate a insolventei impo-
triva debitoarei SC Rocriv Prod Com 
SRL, dosar nr. 2077/105/2019, Tribunalul 
Prahova. Termen depunere creante: 
05.08.2019, Termen tabel preliminar: 
14.08.2019, Termen tabel definitiv: 
06.09.2019, Adunarea creditorilor: 
19.08.2019.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale  de insolventa in 
dosarul nr. 2090/105/2019, Tribunal 
Prahova, conform sentinței nr. sentinței 
nr. 564/05.06.2019 privind pe SC VIP 
Elegant Construct SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță 19.07.2019, 
întocmirea tabelului preliminar al crean-
țelor 08.08.2019, întocmirea tabelului 
definitiv 02.09.2019, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data  13.08.2019, 
orele 12:00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale cadas-
trului. Unitatea Administrativ-Teritorială 
Beceni, din județul Buzău, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru UAT Beceni începând cu 
data de 28.06.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Beceni, conform 
„Legii cadastrului și 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 
Comunei Beceni și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_
docs/?dir=Buzau/Beceni.

l S.C. Banat Milch SRL, cu sediul în 
Municipiul Arad, Strada Gheorghe Doja, 
Nr. 70, dorește să obțină autorizaţie de 
mediu pentru punctul de lucru al firmei 
din localitatea Turnu FN, oraș Pecica, 
unde se desfășoară activitatea cod CAEN 
0141 „Creșterea bovinelor de lapte”, 
având ca principale faze ale procesului 
tehnologic creșterea vacilor de lapte pe 
așternut din paie sau rumeguș, muls, 
colectarea automatizată a laptelui, livrare 
lapte, igienizare spații și utilaje, culturi 
agricole pentru nutreț, fertilizarea terenu-
rilor agricole cu îngrășăminte organice. 

Deșeurile rezultate se predau către colec-
tori/procesatori autorizați. Dejecțiile 
solide sau lichide se utilizează ca îngrăsă-
mânt organic. Măsuri de protecţie a 
factorilor de mediu: apă – apa uzată 
menajeră și de la spălare utilaje deversate 
în bazinul de purin, sol – fertilizare cu 
respectarea Planului de fertilizare 
aprobat, spaţiu verde întreţinut, spaţiul 
de acces și de depozitare betonat, aer – nu 
este cazul. Informaţiile privind potenţi-
alul impact asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei de Protecţia 
Mediului Arad, Str. Splaiul Mureșului 
FN, tel.0257/280331, tel/fax. 0257/280996. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic, 
la secretariatul Agenţiei de Protecţia 
Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului FN, 
timp de zece zile lucrătoare după data 
publicării prezentului anunţ.

l Autoritatea finanțatoare, Comuna 
Șimian, cu sediul în comuna Șimian, str.
DE70, nr.64, județul Mehedinți, cod fiscal: 
4550988, telefon/fax: 0252.338.693, 
e-mail: clsimianmh@gmail.com, face 
cunoscut Programul anual al finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local 
al Comunei Șimian pe anul 2019 pentru 
activități nonprofit din domeniile: sport și  
culte religioase, în condițiile prevăzute de 
Legea nr.350/2005, în valoare totală de 
70.000 Lei. Sumele defalcate pe domenii 
de interes propuse pentru finanțare sunt 
următoarele: -Culte religioase: 60.000Lei; 
-Sport: 10.000 Lei.

l Anunț public privind depunerea solici-
tării de emitere a acordului de mediu: 
Rompetrol Downstream SRL, titular al 
proiectului, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
“Amplasare echipament SKID GPL în 
stația mixtă de distribuție carburanți 
Rompetrol”, propus a fi amplasat în 
Municipiul Caransebeș, str.Calea Severi-
nului, nr.170, jud.Caraș-Severin. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, 
str.Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, 
între orele 8.00-15.00 și vineri, între orele 
8.00-13.00, și la sediul Rompetrol Down-
stream SRL, București, sector1, str.Piața 
Presei Libere, nr. 3-5, bl. City Gate 
Northern Tower, et. 2, în zilele de luni-joi, 
între orele 8.00-15.00 și vineri, între orele 
8.00-13.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, 
Str. Petru Maior, nr. 73.

l Denumire județ: Brașov. Denumire 
UAT: Viștea. Unitatea Administrativ-Teri-
torială Viștea, județul Brașov, anunță  
publicarea  documentelor  tehnice  ale  
cadastrului pentru  sectoarele  nr.43, 62, 
63, 64, 90, 91, 92,  pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea Cadastrului și a Publici-
tății Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Data de început a afișării: 08.07.2019. 
Data de sfârșit a afișării: 06.09.2019. 
Adresa locului afișării publice: la sediul 
Primăriei Comunei Viștea, situat în 
comuna Viștea, Viștea de Jos, nr.132, cod: 
507254, judetul Brașov, precum și pe 
pagina de internet: www.comunavistea.ro. 
Cererile  de  rectificare  ale  documentelor  
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tehnice  vor  putea  fi  depuse  la sediul 
Primăriei Comunei Viștea. Informații 
privind Programul național de cadastru și 
carte funciară 2015-2023 se pot obține pe 
site-ul ANCPI, la adresa: www.ancpi.ro/
pnccf/.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Pleșoi, din judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.1 și 37 
începând cu data de 01.07.2019, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Com.Pleșoi, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectifi-
care depuse prin orice ate mijloace de 
comunicare decât cele menționate mai sus 
nu vor fi luate în considerare.

l Unitatea administrativ-teritorială Gher-
cești, din judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr.18 începând 
cu data de 01.07.2019, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Ghercești, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice ate mijloace de comuni-
care decât cele menționate mai sus nu vor 
fi luate în considerare.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Amărăștii de Sus, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.3, 5, 6, 11, 13 începând cu data de 
03.07.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Comunei Amărăștii de Sus, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului 
și a publicităţii imobiliare nr.7/1996, repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. 

l Unitatea administrativ-teritorială 
Bulzești, din judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr.1 începând cu 
data de 01.07.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Bulzești, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului 
și a publicităţii imobiliare nr.7/1996, repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

LICITAŢII
l Unitatea Administrativ-Teritorială a 
Comunei Săcălaz anunță scoaterea la lici-
tație publică a Serviciului de Transport 
Public Local de Persoane prin Curse Regu-
late, conform HCL nr.62/05.06.2019, pe 

ruta Timișoara-Săcălaz-Beregsău 
Mare-Beregsău Mic. Licitația va avea loc 
în 20 de zile de la data publicării anun-
țului, ora 12.00, la sediul Unității Adminis-
trativ-Teritoriale a Comunei Săcălaz.

l S.C Oaky Service SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde prin 
licitatie publica bunul imobilul Motel 
P+E+M in suprafata construita desfasu-
rata de 1.718,86 mp, situat in Comuna 
Telega sat Telega, str. Bailor nr. 1335 la 
pretul de 65.675 EUR plus TVA, pret 
redus cu 75%. Licitatiile vor avea loc in 
zilele de 1, 4, 8 si 17 iulie 2019, orele 14 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. Regula-
mentul de vanzare si caietul de sarcini se 
pot obtine de la sediul lichidatorului judi-
ciar.  Relatii  suplimentare la tel . 
0728.878298.

l Publicatie de vanzare. SC Ivanic Trans 
SRL Petrova - in faliment, prin lichida-
torul judiciar Cabinet Individual de Insol-
venta Augustin Lucia, desemnat de 
Tribunalul Maramureș în dosar nr. 
2704/100/2016, vinde în bloc, prin licitație 
publica cu strigare următoarele bunuri: 
-autoturism KIA Ceed, -autoturism VW 
Tiguan; -autotractor Mercedes Actros; 
-autoutilitara MitsubishI L200; -autoutili-
tara Mercedes Benz 814D; -remorca 
Humbaur HU 132314; -basculanta Roman 
19215 DFK. Prețul de pornire al licitației 
este de 104.920 lei + TVA. Participanții la 
licitație vor achita pană cel târziu cu o zi 
înainte de data licitației, o garanție de 10% 
din pretul de pornire pentru bunurile lici-
tate. Licitația va avea loc Joi 04.07.2019, 
ora 12.00 la biroul lichidatorului judiciar 
din Baia Mare, Bd. Independentei, nr. 
18/29, jud. Maramureș. Cei interesați pot 
solicita informații la sediul lichidatorului 
judiciar din Baia Mare, Bd. Independentei, 
nr. 18/29, începând cu data de 25.06.2019. 
Informatii suplimentare se pot obtine la 
telefon nr. 0747-246583, 0743-891488, 
0262-218844.

l Debitorul Moldocons Grup SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Proprietate imobiliara -”teren 
extravilan in suprafata de 60.234 mp.” 
situata in Comuna Gura Vitioarei, Judet 
Prahova, Tarlaua 57, Parcelele Lv 
1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13, De 
1719/1, De 1719/11, De 1719/12, De 
1719/16, avand  nr. cadastral 10316, 
inscris in Cartea Funciara nr. 1409, a 
Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova, 
prin incheierile nr. 9786/2008, nr. 
1415/2009 si 1886/2009 eliberate de OCPI 
-Prahova, Biroul de Cadastru si Publici-
tate Imobiliara Valenii de Munte. Pret 
pornire licitatie -50.050,00 Euro; 2.Propri-
etate imobiliara ” teren extravilan in 
suprafata de 169.959 mp. gasiti la masu-
ratoare si din acte 170.166 mp.” situata in 
Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, 
Judet Prahova, Tarlaua 55, Parcelele Lv 
1644/11/2, Lv 1644/13, Lv 1644/17, De 
1644/12, De 1644/16, De 1644/18, avand 
nr. cadastral 10314, inscris in Cartea 
Funciara nr. 1408, a Comunei Gura Viti-
oarei, Judet Prahova, prin incheierea nr. 
9954/2008, eliberata de OCPI -Prahova, 
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobi-
liara Valenii de Munte. Pret pornire lici-
tatie 214.900,00 Euro exclusiv TVA; 

3.Proprietate imobiliara –”teren extra-
vilan in suprafata de 34.221mp.” situata 
in Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, 
Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele 
Lv1719/26 si De 1719/29, avand nr. cadas-
tral 10318, inscris in Cartea Funciara nr. 
1411, a Comunei Gura Vitioarei, Judet 
Prahova, prin incheierile nr. 9788/2008 si 
1414/2009, eliberata de OCPI – Prahova, 
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobi-
liara Valenii de Munte. Pret pornire lici-
tatie -41.300,00 Euro exclusiv TVA; 
Terenurile prezentate sunt scoase spre 
vanzare la pachet (nu se vand separat). 
4.Bunuri mobile de tip obiecte de inventar, 
apartinand Moldocons Grup SRL, in 
valoare de 41.058,28 Lei exclusiv TVA; 
5.Bunuri mobile de tip materiale, aparti-
nand Moldocons Grup SRL, in valoare de 
67.177,59 Lei exclusiv TVA. -Pretul Caie-
tului de sarcini pentru proprietatile imobi-
liare ”terenuri” -2.500,00 Lei exclusiv 
TVA.  Pretul Regulamentului de licitatie 
pentru « Obiectele de inventar si Stocul de 
marfa » - 1.000,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru 
proprietatile imobilare, obiectele de 
inventar si stocul de marfa, apartinand 
Moldocons Grup SRL, reprezinta 35% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun in parte, iar 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. RO46 UGBI 0000 2820 0687 7RON 
deschis la Garanti Bank SA -Suc. Ploiesti 
pana la orele 14 am din preziua  stabilita 
licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietului de sarcini si 
Regulamentului de licitatie pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatile imobiliare, obiectele de 
inventar si stocul de marfa, prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 
11.07.2019, ora 09:00, iar daca bunurile 
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor fi in data de 
18.07.2019; 25.07.2019; 01.08.2019; 
08.08.2019, ora 09:00. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, 
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova.

l 1. Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Consiliul Local al Comunei 
Rădești, cu sediul în comuna Rădești, 
satul Rădești, str.Principală, nr.260, 
județul Alba, cod fiscal: 4562281, telefon: 
0258.879.300, fax: 0258.879.491, e-mail: 
primaria.radesti@yahoo.ro. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: teren 
intravilan, aflat în domeniul public, cate-
goria de folosință „curți construcții”, 
situat în comuna Rădești, județul Alba, 
înscris în CF nr.71231, cu nr.top.71231 în 
suprafață de 738mp. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: de la 
sediul instituției. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: la cerere, 
înaintată direct la sediul Primăria 

Comunei Rădești, satul Rădești, str.
Principală, nr.260, județul Alba. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: poate 
fi obţinută de la Compartimentul Admi-
nistraţie Publică din cadrul Primăriei 
Comunei Rădești, str.Principală, nr. 260, 
județul Alba. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: 20Lei, care se poate achita 
cash la casieria Primăriei Comunei 
Rădești. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 15.07.2019, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: de la sediul 
instituției. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 18.07.2019, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Consiliul Local al Comunei Rădești, 
cu sediul în comuna Rădești, satul 
Rădești, str. Principală, nr.260, județul 
Alba. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
19.07.2019, ora 10.00, la Consiliul Local 
al Comunei Rădești, cu sediul în comuna 
Rădești, satul Rădești, str.Principală, 
nr.260, județul Alba. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Acţiunea 
în justiţie se introduce la Secţia de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
str.Iuliu Maniu, nr.24, cod poștal: 510111, 
județul Alba, telefon: 0258.813.510, fax: 
0258.811.184, în termenul prevăzut de 
Legea nr.554/2004. Litigiile apărute în 
legătură cu atribuirea, încheierea, execu-
tarea, modificarea și încetarea contrac-
tului de concesiune precum și a celor 
privind acordarea de despăgubiri se 
realizează potrivit Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
24.06.2019.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Consiliul Local Băbiciu, cod fiscal: 
4394579, Comuna Băbiciu, județul Olt, 
strada Caracal, nr.93, telefon/fax: 
0249.532.033, e-mail: elenadindiri@yahoo.
ro. 2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesi-
onat: apartament, etajul 1, compus din 3 
camere, în suprafață totală de 62,90mp, 
situat la Blocul Comunal, ce aparține 
domeniului public al Consiliului Local 
Băbiciu, județul Olt, conform HCL nr.41 
din 18 decembrie 2018. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: de la 
sediul instituției. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: la cerere, se poate 
obține de la sediul Primăriei Comunei 
Băbiciu, județul Olt. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartimentul Secretariat din 

cadrul Primăriei Comunei Băbiciu, județul 
Olt, strada Caracal, nr.93. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr. 54/2006: Gratuit. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 15.07.2019, 
ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele: de 
la sediul instituției. 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 16.07.2019, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Băbiciu, județul Olt, 
Compartimentul Secretariat, strada 
Caracal, nr.93. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
17.07.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Comunei Băbiciu, județul Olt, strada 
Caracal, nr. 93. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Olt, Slatina, strada Mânăstirii, nr.2, 
telefon: 0249.414.989, fax: 0249/.437.370, 
e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
24.06.2019.

PIERDERI
l Pierdut atestat coordonator (manager) 
de transport mărfuri, eliberat de ARR Rm. 
Vâlcea, pe numele Ciobanu Petre, din 
comuna Costești, sat Bistrița, nr. 36, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut CPC marfă seria 0119797000 și 
card tahografic pe numele Angheluta 
Lucian. Le declar nule.

l Pierdut Certificat constatator, eliberat 
de ORC Arad, pentru ,,Hotel Bella - 
Natalia’’ SRL. Il declar nul.

l Am pierdut Certificatul Constatator al 
firmei SC AT Coaching SRL din Oradea, 
CUI: 40560775 și număr de ordine în 
Registrul Comerțului J5/495/2019. Infor-
mații: 0749.208.262.

l Pierdut proces verbal predare –primire 
al apartamentului din str. Aleea Potaisa nr. 
2, bl. M4, sc. A, et. 5, ap. 35, pe numele 
Burada Maria și Burada Gheoeghe.

l Pierdut declaraţie de instalare de la 
AMF, marca Selirom ERO4F, cu seria 
005122, a PFA Leolea Ion, CUI 24558536.

l Pierdut legitimaţie și carnet student pe 
numele de Mocanu Cristina -Florentina, 
eliberate de Facultatea de Administraţie și 
Afaceri din cadrul Universităţii București.

l Pierdut bilete de călătorie eliberate de 
DGASPC Mehedinţi în anul 2019 pe 
numele Pecie Angela. Se declară nule.

l Pierdut certificat de înregistrare seria B, 
nr. 3313823 eliberat de ORC Mehedinţi la 
data de 07.07.2016 pe numele Florică 
Ionuţ -Claudiu PFA și certificate constata-
toare nr.  11184/06.07.2016 și  nr. 
11787/19.07.2016. Se dclară nule.


