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OFERTE SERVICIU
l COMPANIE MENTENANȚĂ 
BUCUREȘTI ANGAJEAZĂ: 
PERSONAL MONTAJ SISTEME 
RAFTURI; FRIGOTEHNIȘTI; 
ELECTRICIENI;  SUDORI; 
Z U G R A V I ;  R I G I P S A R I ; 
DULGHERI. SALARIU MOTI-
VANT, CAZARE GRATUITĂ, 
CONTRACT NEDETERMINAT 
DE MUNCĂ. 0735.528.213.

l Fundația Verita 4 all angajează 
profesor în învățământul liceal, postli-
ceal cu următoarele cerințe: studii 
superioare de specialitate -pedagogie, 
experiență de 3 ani într-o instituție 
școlară cu predare conform curiculei 
engleze, cunoașterea limbii engleze la 
nivel avansat. Interviul va avea loc pe 
03.07.2019, ora 12.00, la sediul din str.
Remus, nr.1-3, sector 5, București. 
Contact: 0755.080.428, andrada.
cringus@psbh.ro.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str.C.S.Nicolaescu Plopșor, nr.4, jud.
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi temporar 
vacante, contractuale, astfel: Reparti-
zate pe perioadă determinată până la 
revenirea titularului pe post, astfel: 1 
post consilier gr.IA  în cadrul Biroului 
Economic. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă sau 
studii universitare cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul/
specializarea (programul de studii): 
finanțe, economie general, comerț și 
marketing, relatii economice internați-
onale, administarerea afacerilor, conta-
bilitate si informatica de gestiune; 
vechime ȋn specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției:  minim 6 
ani și 6 luni. Concursul se va desfășura 
astfel:  Proba scrisă în data de 
17.07.2019, ora 10.00, proba interviu în 
data de 23.07.2019, ora 10.00. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
09.07.2019 inclusiv, ora 16.00, la sediul 
OCPI Dolj, cam.104. Relaţii suplimen-
t a r e  l a  s e d i u l  O C P I  D o l j , 
tel.0251.413.128/0251.414.286, int.118, 
fax 0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro.

l Primaria Comunei Budești, judeţul 
Vâlcea organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice de 
execuție vacantă de inspector, clasa I, 
grad profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Impozite și Taxe 
Locale. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a ocupării 
funcției publice sunt: • studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
• vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an; • îndeplinește cerințele 
specifice conform fișei postului. 

Concursul se va organiza conform 
următorului calendar: A. 05 august 
2019, ora 10,00 - probă scrisă. B. 07 
august 2019, ora 10,00 -interviul. Dosa-
rele de înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, respectiv 
până la data de 24 iulie 2019 - inclusiv 
și trebuie să conțină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de art.49, 
alin. (1) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008. Detalii privind bibliografia 
de concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială. Relaţii suplimentare se 
pot obține la sediul Primăriei comunei 
Budești, strada Principală, nr.64, 
județul Vâlcea, la telefon 0250/760.374 
- secretariat sau e-mail: budesti@
vl.e-adm.ro. Prezentul anunț îndepli-
nește prevederile OUG 90/2017.

l Clubul Sportiv Chitila, cu sediul în 
str.Castanilor, nr.41, oraș Chitila, 
județul Ilfov, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea următoarei 
funcții de execuție contractual vacante, 
perioadă nedeterminată: muncitor 
necalificat I (îngrijitor) -Club Sportiv 
Chitila: -studii medii; -nu este necesară 
vechime. Concursul se desfășoară la 
sediul Clubului Sportiv Chitila în data 
de 24.07.2019, ora 10.00 -proba prac-
tică și în data de 30.07.2019, ora 10.00 
-proba interviu. Dosarele de înscriere 
se vor depune în perioada 03.07.2019-
16.07.2019, la sediul Clubului Sportiv 
Chitila, situat în str.Castanilor, nr.41, și 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul institu-
ţiei, din str.Castanilor, nr.41, oraș 
Chitila, judeţ Ilfov, și la telefon: 
0733.840.451.

l Direcția Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor, cu 
sediul în Brăila, str.Calea Galați, 
nr.344, județul Brăila, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale, aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată și completată 
de HG nr.1027/2014. Denumirea postu-
rilor vacante contractuale, pe perioadă 
determinată până la 31.12.2019, 
conform Ordinelor președintelui 
ANSVSA nr.64/2007, modificat și 
completat prin Ordinul nr.203/2018 și 
113/2008, modificat și completat prin 
Ordinul nr.206/2018: -3 (trei) posturi 
medic veterinar, gradul I, studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul medicină 
veterinară, vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minimum 6 ani, în baza Ordinului 
64/2007, cu modificările și completările 
ulterioare; -1 (un) post medic veterinar, 
gradul II, studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul medicină veterinară, 
vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minimum 3 
ani, în baza Ordinului 64/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 
-4 (patru) posturi inginer, gradul I, 
studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în domeniul 
ingineria produselor alimentare cu 
specializările: controlul și expertiza 
produselor alimentare, ingineria 
produselor alimentare, știința mediului 
cu specializarea ecologie și protecția 
mediului, vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minimum 5 ani, în baza Ordinului 
64/2007, cu modificările și completările 
ulterioare; -4 (patru) posturi inginer, 
gradul I, studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul ingineria produselor alimen-
tare, vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minimum 5 
ani, în baza Ordinului 113/2008, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-2 (două) posturi inginer, gradul II, 
studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în domeniul 
ingineria produselor alimentare cu 
specializarea controlul și expertiza 
produselor alimentare, vechimea în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minimum 1 an, în 
baza Ordinului 64/2007, cu modifică-
rile și completările ulterioare; -1 (un) 
post subinginer, gradul I, studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de scurtă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul ingineria 
produselor alimentare, vechimea în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minimum 6 ani, în 
baza Ordinului 64/2007, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-conform prevederilor art.3 din Hotă-
rârea de Guvern nr.286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcțiilor scoase la 
concurs mai sus menționate; -experi-
ență în domeniul controlului oficial în 
unitățile sanitar veterinare care 
produc, prelucrează, depozitează și/sau 
distribuie alimente de origine animală 
sau experiență în laborator. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: 
-proba scrisă în data de 24 iulie 2019, 
ora 10.00, la sediul instituției; -proba 
interviu se va susține într-un termen de 
maxim 4 zile lucrătoare de la susți-
nerea probei scrise la sediul acesteia 
din Brăila, Calea Galați, nr.344. 
Data-limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de la 
afișare, la sediul instituției. Date 
contact: Mures Violeta, telefon: 
0748.158.316.

l Grădinița cu Program Prelungit 
Castelul Fermecat, cu sediul în locali-
tatea Craiova, str.Electroputere, nr.21, 
judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de administrator financiar, ½ 
normă, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 

-Proba scrisă în data de 30.07.2019, ora 
9.00; -Proba interviu în data de 
30.07.2019, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare de specialitate; 
-vechime: minim 5 ani în domeniu; 
-experiență în domeniul învățământ; 
-disponibilitate la program prelungit. 
Candidaţii vor depune dosarele 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 Grădiniței cu 
PP Castelul Fermecat, Craiova, Dolj. 
Relaţii suplimentare la sediul Grădi-
niței cu PP Castelul Fermecat, 
Craiova,  persoană de contact : 
G o d e a n u  C l a r i s a ,  t e l e f o n : 
0764.041.904, fax: 0251.580.335, 
e-mail: gradinita_56@yahoo.com

l Comuna Atid, cu sediul în locali-
tatea Atid, str.Principală, nr. 469, 
judeţul Harghita, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de 
consilier în cadrul Compartimentului 
Asistență Socială, Autoritate Tutelară, 
clasa I, debutant. Concursul se va 
desfășura la sediul Comunei Atid 
astfel: -Proba scrisă în data de 
20.08.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 22.08.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă; 
-vechime: nu sunt condiții de vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Comunei Atid. Relaţii suplimen-
tare și coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs la 
sediul instituției: Comunei Atid, 
persoană de contact: Szilveszter Attila 
-viceprimar cu atribuții de primar, 
telefon/fax: 0266.226.259, e-mail: 
comunaatid@yahoo.com

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Prahova, cu sediul în locali-
tatea Ploiești, str.Unirii, nr.2, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
pe perioadă determinată de 36 luni în 
cadrul Programului Naţional de 
Cadastru și Carte Funciară; -numele 
funcţiei: consilier, gradul II; număr 
pos tur i :  1  pos t ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 24.07.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 29.07.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru consilier, 
gradul II: -studii: -studii universitare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă, în domeniul economic-fi-
nanțe, contabilitate; -vechime în speci-
alitatea studiilor: minim 6 luni. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, și la sediul Oficiului de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Prahova. 
Relaţii suplimentare la sediul OCPI 

Prahova, Ploiești, str.Unirii, nr.2, 
telefon: 0244.519.569, interior: 206, 
fax: 0244.592.295 și pe site-ul OCPI 
Prahova: www.ocpiph.ro/angajare

l Primăria Comunei Năsturelu, cu 
sediul în localitatea Năsturelu, str.
Giurgiului, nr.154, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
paznic, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 26.07.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în termen de 5 
zile lucrătoare de la susținerea probei 
scrise. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii -medii; 
-vechime -fără; -atestat de pază în 
condițiile Legii nr.333/2003. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Năsturelu, județul Teleorman. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Năsturelu, persoană de 
contact: Fudulu Marian, telefon: 
0247.368.807, fax: 0247.368.011, 
e-mail: primarianasturelu@yahoo.com.

l Universitatea de Arte Târgu-Mureș, 
cu sediul în localitatea Târgu-Mureș, 
str.Köteles Sámuel, nr.6, judeţul Mureș, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-Număr posturi: 1; -Numele funcției: 
Administrator financiar/Casier, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 24.07.2019, ora 
9.00; -Proba interviu în data de 
25.07.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
1.nivelul studiilor: medii -bacalaureat; 
2.vechime în specialitatea postului 8 
ani; 3.efectuarea unor specializări în 
domeniul postului constituie avantaj; 
4.cunoaște limba română și maghiară, 
scris și vorbit; 5.cunoașterea legislaţiei 
și a normelor specifice activităţii de 
casier; 6.cunoștinţe de operare calcu-
lator Word, Excel; 7.constituie avantaj 
Certificatul ECDL. -Număr posturi: 2; 
-Numele funcției: Muncitor I (mânuitor 
decor), conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba interviu în data de 24.07.2019, 
ora 11.00 -probă unică. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
1.nivelul studiilor: medii sau generale; 
2.vechime: fără vechime; 3.abilitate de 
organizare; 4.abilități de lucru în 
echipă; 5.rezistență la stres. 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 Univer-
sității de Arte din Tg-Mureș. Relaţii 
suplimentare la sediul: str.Köteles 
Sámuel, nr.6, judeţul Mureș, cod poștal: 
540057, persoană de contact: Ambrus 
Gyöngyvér, șef resurse umane, telefon: 
0265.266.281, e-mail: uat@uat.ro, site: 
www.uat.ro.

l Universitatea de Arte Târgu-Mureș, 
cu sediul în localitatea Târgu-Mureș, 
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str.Köteles Sámuel, nr.6, judeţul Mureș, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-Număr posturi: 1; -Numele funcției: 
Auditor public intern, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 26.08.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 27.08.2019, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.nivelul studi-
ilor: superioare economice; 2.aviz 
favorabil al Serviciului Audit Public 
Intern din cadrul Ministerului Educa-
ției Naționale și Cercetării Științifice, 
c o n f o r m  O r d i n u l u i  M E N C T 
nr.5281/2003, pentru abrobarea 
NormelorMetodologice privind organi-
zarea și exercitarea activității de audit 
public intern în unitățile af late în 
subordinea sau coordonarea Ministe-
rului Educației Naționale și Cercetării 
Științifice; 3.vechime în specialitatea 
studiilor de minim 3 ani; 4.efectuarea 
unor specializări în domeniul postului 
constituie avantaj; 5.cunoașterea legis-
laţiei și a normelor specifice activităţii 
de audit intern, inclusiv codul privind 
conduita etică a acestuia; 6.cunoștinţe 
de operare calculator Word, Excel. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Universității de Arte din 
Tg-Mureș. Relaţii suplimentare la 
sediul: str. Köteles Sámuel, nr.6, judeţul 
Mureș, cod poștal 540057, persoană de 
contact: Ambrus Gyöngyvér, șef 
resurse umane, telefon: 0265.266.281, 
e-mail: uat@uat.ro, site: www.uat.ro

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
Copii „Sf.Maria” Iași organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, pe peri-
oadă nedeterminată, în conformitate 
cu prevederile HG nr.286/2011, modi-
ficată și completată de HG 1027/2014: 
1.Secția clinică oncologie medicală: -1 
post de asistent medical debutant cu 
studii postliceale; -1 post de îngriji-
toare; 2.Secția clinică gastroentero-
logie: -2 posturi de asistent medical 
debutant cu studii postliceale; -1 post 
de îngrijitoare; 3.Secția clinică pedia-
trie I: -2 posturi de asistent medical 
debutant cu studii postliceale; -2 
posturi de îngrijitoare; 4.Comparti-
ment de îngrijiri paliative: -1 post de 
asistent medical debutant cu studii 
postliceale; 5.Secția clinică pediatrie 
IV: -1 post de infirmieră debutantă; -1 
post de îngrijitoare; 6.Secția clinică 
chirurgie pediatrică I: -1 post de infir-
mieră debutantă; 7.Secția clinică 
chirurgie pediatrică II: -1 post de 
îngrijitoare; 8.Laborator de analize 
medicale: -1 post de îngrijitoare; 9.
Sector comun: -2 posturi de îngriji-
toare interior; -2 posturi de îngrijitori 
exterior; 10.Compartiment tehnic: -1 
post de muncitor calificat III -electri-
cian. Concursul constă în următoarele 
etape succesive: selecţia dosarelor de 
înscriere, proba scrisă și proba 
interviu. Condiţii de desfășurare a 
concursului: 1.Perioada pentru depu-
nerea dosarelor de înscriere este 
03.07.2019-16.07.2019, ora 15.30. 

2.Data și ora organizării probei scrise: 
24.07.2019, ora 10.00. 3.Data și ora 
interviului: 30.07.2019, ora 10.00. 4.
Locul depunerii dosarelor și al organi-
zării probelor de concurs: Spitalul 
Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iași, strada Vasile Lupu, nr.62. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de asistent 
medical debutant cu studii postliceale: 
-studii: diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997. Condiţii specifice 
de participare la concurs pentru 
postul de infirmieră debutantă, îngri-
jitoare, îngrijitori exterior: -studii: 
școală generală. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru postul 
de muncitor III -electrician: -studii: 
școală profesională/studii medii în 
specialitate/diplomă de calificare în 
specialitatea postului; -vechime: 
minim 3 ani vechime în meserie. 
Anunţul de concurs, bibliografia și 
tematica sunt afișate la avizier și pe 
site-ul unităţii: www.sfmaria-iasi.ro. 
Relaţii suplimentare se obţin de la 
persoana care asigură secretariatul 
comisiei de concurs, Serviciul Resurse 
Umane: telefon: 0232.264.266, int.157.

l Comuna Cristești, județul Mureș, 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului vacant de asistent medical din 
cadrul Compartimentului Asistenţă 
medicală comunitară și asistenţă medi-
cală acordată în unităţile de învăţă-
mânt preunivers i tar,  în  regim 
contractual pe perioadă nedetermi-
nată. Concursul se va desfășura la 
sediul nostru din localitatea Cristești, 
str.Principală, nr.678, judeţul Mureș și 
constă în trei etape succesive: -selecția 
dosarelor; -proba scrisă, care va avea 
loc în data de 24.07.2019, ora 09.00; 
-interviul (data și ora susţinerii inter-
viului se vor comunica o dată cu rezul-
tatele la proba scrisă). Pentru a 
participa la concurs, candidații trebuie 
să îndeplinească condițiile generale 
prevăzute de art.3 din Regulamen-
tul-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare, și următoarele condiţii specifice: 
-studii de specialitate: școală postli-
ceală sanitară absolvită cu diplomă în 
specialitatea asistent medical genera-
list; -vechime în specialitate: minim 6 
luni; -avizul de exercitare a profesiei 
valabil la data concursului; -certificat 
de membru Ordinul Asistenților Medi-
cali Generaliști, Moașelor și Asisten-
ț i l o r  M e d i c a l i  d i n  R o m â n i a 
(OAMGMAMR); -asigurare pentru 
malpraxis, vizată la zi. Dosarele de 
înscriere la concurs pot fi depuse în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
secretarul comisiei de concurs, la sediul 
instituţiei. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la art.6 
din Regulamentul-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011 
(actualizată). În termen de maximum 
două zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor, 
comisia de concurs va selecta dosarele 

pe baza îndeplinirii condițiilor de parti-
cipare. Relaţii suplimentare privind 
bibliografia și conţinutul dosarului de 
înscriere se pot obţine la Primăria 
C o m u n e i  C r i s t e ș t i ,  t e l e f o n : 
0265.326.112, interior: 13 și pe site-ul 
comunei: www.cristestimures.ro.

l Spitalul Orașenesc Harșova organi-
zeaza concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de moasa in comparti-
mentul obstetrica-ginecologie la care 
au acces persoane fizice care intrunesc 
cumulativ urmatoarele conditii speci-
fice: diploma de absolvire a invataman-
tului de specialitate (postliceala, licenta 
sau echivalare); certificat de membru 
OAMGMAMR; vechimea in speciali-
tate nu este obligatorie. Concursul va 
avea 2 etape eliminatorii: selectia dosa-
relor (16.07.2019, 13:00, la sediul spita-
lului), proba scrisa (23.07.2019, 12:00, 
in sala mica de consiliu a Primariei 
orasului Harsova). Dosarele de concurs 
se vor depune la sediul Spitalului 
Orasenesc Harsova, secretariat, pana 
pe 16.07.2019, ora 13:00. Secretariatul 
comisiilor de concurs va fi asigurat de 
catre Georgeta-Magdalena Tudoran 
(secretariat@spitalharsova.ro // 
0771225275). Anuntul integral cuprin-
zand bibliografia, tematica, precum si 
alte informatii referitoare la desfasu-
rarea concursului pot fi gasite pe site-ul 
institutiei- www.spitalharsova.ro/
anunturi.

l Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Neamţ, cu sediul în munici-
piul  Piatra Neamţ,  s tr.  Mihai 
Eminescu, nr. 26 bis, organizează 
concurs pentru ocuparea a  1 post  
temporar vacant, până la revenirea 
titularului de drept pe post, funcţie 
contractuală de execuţie, perioadă  
determinată: 1.Serviciul Publicitate 
Imobiliară. Asistent Registrator Prin-
cipal gradul I -1 Post. Concursul se va 
desfășura după calendarul următor: 
-Proba scrisă -în data de 17.07.2019, 
ora 10:00; -Proba interviu -în data de 
24.07.2019, ora 10:00; Cerinţele 
Postului: Asistent Registrator Principal 
gradul I; -studii superioare juridice; 
-vechime  în specialitate -minim 3 ani 
și 6 luni. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul instituţiei 
din municipiul Piatra Neamţ, str. 
Mihai Eminescu, nr. 26bis, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la afișarea  
anunţului pentru ocupare a unui post 
de execuţie contractual temporar 
vacant,  în timpul programului normal 
de lucru. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul OCPI Neamţ, la 
adresa sus-menţionată,  telefon 0233 
-23.48.70.  

l Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Neamţ, cu sediul în munici-
piul  Piatra Neamţ,  s tr.  Mihai 
Eminescu, nr. 26 bis, organizează 
concurs în perioada 25.07 -01.08.2019, 
pentru ocupare a 2 posturi  vacante,  
funcţii contractuale de execuţie: 1.
Serviciul Cadastru. -1 post consilier 
cadastru gradul IA- perioadă  nedeter-
minată; -1 post  consilier achiziţii 
publice gradul II -perioadă  determi-
nată la nivelul Biroului de Înregistrare 
Sistematică al Oficiului de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Neamţ până la 
finalizarea  Programului Naţional de 
Cadastru și Carte Funciară. Concursul 
se va desfășura după calendarul 
următor: -Proba scrisă -în data de 
25.07.2019, ora 10:00; -Proba interviu 
-în data de 01.07.2019, ora 10:00. 
Cerinţele Postului: -consilier cadastru 
gradul IA -1 post; -studii superioare de 
lungă durată, specializarea cadastru, 
geodezie, măsurători terestre; -vechime  
în muncă -minim 6 ani și 6 luni. -consi-
lier achiziţii publice gradul II -1 post; 
-studii superioare de lungă durată 
-specializarea  economic; -vechime  în 
specialitate minim 6 luni. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
instituţiei din municipiul Piatra 
Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 26bis, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
afișarea  anunţului, în timpul progra-
mului normal de lucru. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la sediul 
OCPI Neamţ, la adresa sus-menţio-
nată, telefon 0233 -23.48.70.  

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Constanța, organizează 
concurs, în temeiul Hotărârii Guver-
nului nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în perioada 
25.07.2019– 31.07.2019 pentru 
ocuparea unui post vacant repartizat 
pe perioadă determinată, pentru 
implementarea Programului Național 
de Cadastru și Carte Funciară, cores-
punzător funcției contractuale de 
execuție din cadrul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Constanța, cu încadrare pe perioadă 
determinată de 36 de luni: Serviciului 
Cadastru, Biroul Înregistrare Sistema-
tică: -1 post consilier cadastru gradul 
II.  Cerinţele Postului: -studii de speci-
alitate: studii universitare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă –speciali-
zarea  cadastru, geodezie, topografie, 
măsurători terestre; -vechime  în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului -minim 6 luni; -cunoștințe 
operare calculator. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 16.07.2019 
inclusiv, ora 16.30 la sediul OCPI 
Constanța, secretariat. Concursul se va 
desfășura astfel :  Proba scrisă: 
-25.07.2019, ora 10.00; -Interviul: 
-31.07.2019, ora 10.00. Relații supli-
mentare: la sediul OCPI  Constanța, 
Mun Constanța, str. Mihai Viteazu 
nr.2B,  telefon 0241/488625, e-mail: 
ct@ancpi.ro și pe site-ul www.ocpict.ro.

l Spitalul  Cl inic  de  Urgenta 
“Bagdasar - Arseni”, cu sediul in 
Bucuresti, Soseaua Berceni nr. 12, 
Sector 4, organizeaza concurs pentru 
ocuparea pe perioada determinata a 
urmatorului post temporar vacant in 
cadrul Sectiei Clinice Recuperare 
Neuromusculard din spital: 1 post 
asistent medical generalist (PL) - 
diploma de scoala sanitara postliceald; 
- diploma de bacalaureat; - minim 6 
luni vechime in specialitate. Concursul 
se va desfasura la sediul institutiei si va 
cuprinde trei probe, astfel: 1. Proba 
scrisa - 15.07.2019, ORA 09.00., in 
amfiteatrul centrului de excelenta in 
neurochirurgie 2. Proba practica - 
18.07.2019, ORA 09.00., in cadrul 

sectiei clinice recuperare neuromuscu-
lara. 3. Interviul - 23.07.2019, ora 09.00 
in cadrul sectiei clinice recuperare 
neuromusculara. 4. Persoanele intere-
sate pot depune dosarul de inscriere in 
perioada 01.07.2019 - 05.07.2019 
(inclusiv), ora 14.00, la sediul spitalului 
- Serviciul R.U.N.O.S. Relatii supli-
mentare se pot obtine la telefon 021 
334 30 25, interior 1122 si 1123 Servi-
ciul R.U.N.O.S. si pe site-ul spitalului 
www.bagdasar-arseni.ro.

VÂNZĂRI CASE-VILE
l Vând/ schimb vilă Brăila cu aparta-
ment (parter), București. 0721/625116.

CITAŢII
l Kochs Stefan este citat în calitate de 
pârât în dosarul civil nr.5567/254/2018 
la Judecătoria Mangalia în data de 
01.10.2019 pentru divorț, reclamantă 
Kochs Camelia.

l Fagadar Maria, Presecan Silvestru, 
Girbovan Ana, Bichis Nastasia, 
Presecan Melintia, Presecan Vasile, 
Todea Alexandru lui Vasile, Rus Maria, 
Todea Nicolae lui Vasile, Budai Anas-
tasia, Crisan Vasile lui Iacob, Maris 
Gheorghe, Rettegi Anna, Chiorean 
Vasile, Neag Uliana, Murasan Ioan, 
Simoca Maria, Todea Ilie, Danis 
Maria, Todea Aurel, Crisan Maria, Rus 
Maria, Crisan Saveta, Crisan Dani, 
Pop Dochita, Oltean Vasile, Chintovan 
Anna, Simoca Maria, Maritata 
Muresan Ioan, Simoca Iosif, Girbovan 
Vasile, Vad.Presecan Susana nasc. 
Presecan, Preseca Adrian, Presecan 
Veronica nasc. Crisan, Girbovan Vasile 
lui  Vasi le ,  Todea Ioan,  Todea 
Alexandru, sunt citati la Judecatoria 
Turda, Sala 1, in data de 23.09.2019, in 
c a l i t a t e  d e  p a r a t i  i n  D o s a r 
Nr.1507/328/2017.

l Se comunică dispozitivul sentinței 
civile nr.16276/23.12.2014 din dos.
nr.36243/245/2013 a Judecătoriei Iași. 
Pentru aceste motive, în numele legii 
hotărăște: Admite cererea de chemare 
în judecată formulată de reclamanta 
Roșu Didina, CNP 2381218221173, cu 
domiciliul procedural ales la Cabinet 
Avocat Teleman Andreia, din Iași, str.
Sf.Lazar 4, Nh Business Cam 18, județ 
Iași, în contradictoriu cu pârâții Rusu 
Iuliana, CNP 2640615221204, cu domi-
ciliul ales la mandatar Stanciu Voinita, 
din București, str.Lavandei, nr.9, bl.p28, 
sc.2, et.3, ap.27, sector 6, Roșu 
Dumitru, CNP 1720825221141, cu 
domiciliul în sat Horpaz, comuna Miro-
slava, jud.Iași, prin curator special 
Avocat Huțanu Cristina, Roșu Gheor-
ghiță, CNP 1690831221227, cu domici-
liul ales la mandatar Stanciu Voinita, 
din București, str.Lavandei, nr.9, bl.p28, 
sc.2, et.3, ap.27, sector 6, și Stanciu 
Voința, CNP 2591010400418, cu domi-
ciliul în București, str.Lavandei, nr.9, 
bl.p28, sc.2, et.3, ap.27, sector 6, având 
ca obiect „partaj succesoral”. Constată 
că valoarea masei succesorale rămase 
de pe urma defunctului Roșu Victor, 
decedat Ia data de 30.03.2012, este de 
29.429Lei. Constată că valoarea cotei 
din masa succesorală, cuvenită recla-
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mantei Roşu Didina, în calitate de soţie 
supravieţuitoare, este de 7.357,25Lei şi 
valoarea cotei cuvenite pârâţilor Rusu 
luliana, Roşu Dumitru, Roşu Gheor-
ghiţă şi Stanciu Voiniţa, în calitate de 
descendenţi de gradul I, este de 
5.517,93Lei. Dispune ieşirea din indivi-
ziune a părţilor şi atribuie în indivi-
ziune pârâţilor Rusu luliana, Roşu 
Gheorghiţă şi Stanciu Voiniţa casa de 
locuit situată în sat Horpaz, comuna 
Miroslava, jud.laşi şi terenul cu supra-
faţa de 2846mp, situat în intravilanul 
extins al comunei Miroslava, jud.laşi, 
înscris în CF sub nr.64216, conform 
T i t l u l u i  d e  p r o p r i e t a t e 
nr.82891/16.12.1992, Sentinței civile 
nr.14436/2011 şi Încheierii din data de 
17.01.2012, irevocabile, pronunţate de 
J u d e c ă t o r i a  I a ş i  î n  d o s a r u l 
nr.38936/245/2010. Obligă în solidar 
pârâţii Rusu luliana, Roşu Gheorghiţă 
şi Stanciu Voiniţa să achite cu titlu de 
sultă următoarele sume: -36.786,25Lei 
reclamantei Roşu Didina (7.357,25Lei 
reprezintă contravaloarea cotei de 1/4 
(4/16) din moştenire şi 29.429Lei repre-
zintă contravaloarea cotei de 1/2 din 
dreptul de proprietate asupra casei de 
locuit situată în sat Horpaz, comuna 
Miroslava, jud.laşi, şi cota de 1/2 din 
dreptul de proprietate asupra terenului 
cu suprafaţa de 2846mp situat în intra-
vilanul extins al comunei Miroslava, 
jud.Iaşi, bun propriu); -5.517,93Lei 
pârâtului Roşu Dumitru. Cu drept de 
apel în termen de 30 de zile de la comu-
nicare. Cererea de apel va fi depusă la 
Judecătoria laşi. Pronunţată în şedinţă 
publică, azi, 23.12.2014. Pentru Preşe-
dinte, aflat în CO, semnează Preşedinte 
secţie civilă, loniţă Irina. Grefier.

COMUNICAT
l Informăm  investitorii  şi acţionarii 
societăţii ROMAERO S.A. că, în 
conformitate  cu prevederile Regula-
mentului nr.5/2018 art.125 (2) 
Raportul financiar anual pentru 2018 
al ROMAERO S.A. a fost transmis  
către A.S.F şi BVB-Piaţa AeRO. Acest 
raport poate fi consultat  la cerere  la 
sediul societăţii din Bd. Ficusului, nr. 
44, Bucureşti, România, pe website-ul 
societatii www.romaero.com sau la 
adresa  www.bvb.ro la simbolul RORX. 
Informaţii suplimentare la telefon 021 
599 41 04.

DIVERSE
l SC Revolution Plus SRL, cu domici-
liul in  Loc. Baia Mare ,str. Dealul 
Florilor nr.14B, titular al planului 
Elaborare PUZ pentru “reactualizare 
puz nr.910/2018, aprobat prin H.C.L. 
362/2018” in Loc. Baia Mare, Bd Inde-
pendentei nr.45, 47 anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu pentru 
planul menționat şi declanşarea etapei 
de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la sediul 
APM Maramureş , localitatea Baia 
Mare, str.Iza nr. 1A, de luni -joi intre 
orele 9-16 si vineri intre orele 9-13. 
Observatii, comentarii şi sugestii se 
primesc in scris la sediul APM Mara-
mureş in termen de 15 zile de la data 
publicării anunțului.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Botoşeşti Paia, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr.1 începând cu data de 
08.07.2019, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primăriei Comunei Botoşeşti 
Paia, conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

l ICPE ACTEL SA, cu sediul în 
Bucureşti, str.Splaiul Unirii, nr.313, 
sector 3, titular al activității “Fabri-
carea aparatelor de distribuție şi 
control a electricității”, ce se desfă-
şoară la sediul societății, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a autorizației de 
mediu. Informațiile/observațiile 
privind potențialul impact asupra 
mediului şi activității desfăşurare, pot 
fi consultate/depuse zilnic timp de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului la sediul APM Bucureşti, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, între 
orele 9.00-12.00, de luni până vineri.

l CNAIR SA- DRDP Bucureşti, 
având sediul în bdul.Iuliu Maniu, 
nr.401A, municipiul Bucureşti, 
titular al planului/programului 
PLAN URBANISTIC ZONAL 
”Amenajare intersecție cu sens gira-
toriu între DN 7 şi DN 71 la 
Baldana”, localitatea Baldana, 
comuna Tărtăşeşti, jud. Dâmbovița, 
anunţă publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de încadrare în 
cadrul şedinței Comitetului Special 
Constituit din data de 27.06.2019, 
urmând ca planul/programul 
propus să fie supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu. 
Comentarii privind decizia etapei de 
încadrare se primesc în scris la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Dâmbovița, din localitatea 
Târgovişte, str.Calea Ialomiței, nr.1, 
jud. Dâmbovița, de luni până joi, 
între orele 9.00-15.00 şi vineri, între 
orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea 
anunțului.

l CNAIR SA- DRDP BUCUREȘTI, 
având sediul în bdul.Iuliu Maniu, 
nr.401A, municipiul București, titular 
al planului/programului PLAN 
URBANISTIC ZONAL ”Amenajare 
sens giratoriu pe DN 7 Km 23+350 
intersecție cu DC 158 dreapta și DC 
146A stânga, la Gulia”, localitatea 
Gulia, comuna Tărtășești, jud.Dâmbo-
vița, anunţă publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de încadrare în 
cadrul ședinței Comitetului Special 
Constituit din data de 27.06.2019, 
urmând ca planul/programul propus 
să fie supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu. Comentarii 
privind decizia etapei de încadrare se 
primesc în scris la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Dâmbovița, 
din localitatea Târgoviște, str.Calea 

Ialomiței, nr.1, jud.Dâmbovița, de luni 
până joi, între orele 9.00-15.00 și 
vineri, între orele 9.00-13.00, în termen 
de 10 zile calendaristice de la publi-
carea anunțului.

l Comuna Feleacu, cod fiscal: 
4354507, cu sediul în comuna Feleacu, 
localitatea Feleacu, nr.131, județul 
Cluj, telefon/fax: 0264.237.097, e-mail: 
primaria_feleacu@yahoo.com. Invită 
unități de cult de pe raza UAT 
Comuna Feleacu să depună oferta în 
scopul atribuirii contractelor de finan-
ţare nerambursabilă pentru domeniul: 
culte. 1.Procedura aplicată pentru 
atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă a proiectelor din 
domeniul culte, pe anul 2019, conform 
prevederilor OG nr.82/2001, privind 
stabilirea unor forme de finanțare 
nerambursabilă pentru unitățile de 
cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute din România. 2.Sursa de 
finanţare a contractului şi valoarea: 
cultură: 100.000Lei. 3.Durata proiec-
telor: până la 31.12.2019. 4.Data-limită 
pentru depunerea propunerilor de 
proiect: 02.08.2019, ora 12.00. 5.
Adresa la care trebuie depuse propu-
nerile de proiect: Primăria Comunei 
Feleacu, localitatea Feleacu, nr.131, 
Registratură, la parter, județul Cluj. 
6.Selecţia şi evaluarea propunerilor de 
proiecte în vederea obţinerii finanţării 
nerambursabile se va face de către 
comisia de evaluare în perioada: 
05.08.2019-06.08.2019.

l APM Bucureşti anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire Ansamblu Rezi-
dențial -Locuințe colective cu regim de 
înălțime 2S+P+11E”, în Bucureşti, 
sector 5, Șos.Viilor, nr.57, titular: Class 
Enterprise Invest SRL. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Bucureşti, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sect.6 şi la sediul 
beneficiarului din Bucureşti, sector 3, 
strada Pictor Victor Brauner, nr.10, 
parter, biroul 4B, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 09.00-12.00. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Bucureşti, din Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sect.6.

l Anunț de participare la sesiunea de 
selecție a proiectelor care vor beneficia 
de finanțare de la bugetul Județului 
Gorj pe anul 2019, pentru activități 
sportive nonprofit de interes general, în 
condițiile prevăzute de Legea nr. 
350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de 
interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare. Județul Gorj - 
persoană juridică de drept public, cu 
sediul în Municipiul Târgu-Jiu, strada 
Victoriei, nr. 4, Județul Gorj, telefon: 
0253/214006, fax: 0253/212023, e-mail: 
consjud@cjgorj.ro, cod fiscal 4956057, 
Cont IBAN RO61TREZ 24A675000 
591100X, deschis la Trezoreria Munici-
piului Târgu-Jiu, reprezentat prin 
Cosmin-Mihai Popescu - Preşedinte, în 
baza prevederilor art.16 din Legea nr. 
350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de 
interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare, face cunoscută 
intenția de a atribui contracte de finan-
țare nerambursabilă pentru anul de 
execuție financiară 2019. Pe plan jude-
țean, acordarea de finanțări nerambur-
sabi le  din fonduri le  bugetului 
Județului Gorj este reglementată de 
”Ghidul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fondurile bugetului 
judeţului Gorj alocate pentru activități 
nonprofit de interes general -domeniul 
sport”, aprobat prin Hotărârea Consi-
liului Județean Gorj nr. 75 din 
27.06.2019. Consiliul Județean Gorj a 
aprobat în bugetul Județului Gorj pe 
anul 2019 suma de 500.000 lei (Capi-
tolul bugetar 67.02.02 – cultură, 
recreere, religie), pentru finanțarea 
activităților sportive nonprofit de 
interes general în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. ”Ghidul privind regimul finanță-
rilor nerambursabile din fondurile 
bugetului județului Gorj alocate pentru 
activități nonprofit de interes general 
-domeniul sport”, poate fi consultat pe 
site-ul autorității finanțatoare la secți-
unea http://www.cjgorj.ro/consiliul-ju-
detean-gorj/activitati/
finantari-nerambursabile-o-n-g/. Astfel, 
în perioada 08 iulie-23 iulie 2019, 
U.A.T. - Județul Gorj lansează sesiunea 
de selecție a proiectelor sportive, dome-
niile vizate fiind “Promovarea spor-
tului de performanță” şi “Sportul 
pentru toți”, care vor beneficia de 
finanțare nerambursabilă de la bugetul 
Județului Gorj pe anul 2019, în baza 
Legii nr. 350/2005. Data limită pentru 
depunerea propunerilor de proiecte, 
pentru care se solicită finanțare neram-
bursabilă de la bugetul Județului Gorj, 
este 23 iulie 2019, ora 16:00. Autori-
tatea finanțatoarea reduce termenul de 
depunere a solicitărilor, de la 30 de zile 
la minimum 15 zile, de la publicarea 
anunțului cu scopul accelerării proce-
durii de selecție fundamentat pe inte-
r e s u l  r e c i p r o c  a l  s u b i e c t e l o r 
contractelor de finanțare, ce decurge 
din necesitatea optimizării termenului 
de implementare a potențialelor 
proiecte depuse de persoane fizice şi 
juridice fără scop lucrativ, ce urmează 
să fie selectate în condițiile prevăzute la 
art.20 alin.2 din Legea nr. 350/2005 
privind regimul finanțărilor nerambur-
sabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes 
general, cu modificările şi completările 
ulterioare. Durata de implementarea a 
proiectelor se va încadra în intervalul 
de timp cuprins între data semnării 
contractului de finanțare şi 30 noiem-
brie 2019. Dosarul propunerii de 
proiect se va depune în plic închis, cu 
adresă de înaintare, la registratura 
autorității finanțatoare, respectiv str. 
Victoriei, nr. 4, Municipiul Târgu Jiu, 
Județul Gorj. Perioada de selecție şi 
evaluare a proiectelor este 24 iulie-02 
august 2019. Informații suplimentare 
cu privire la procedura de selecție a 
proiectelor pot fi obținute la sediul 
Consiliului Județean Gorj, Str. Victo-

riei, nr. 4, Municipiul Târgu Jiu, 
Județul Gorj, tel. 0253214006, fax. 
0253212023, e-mail: consjud@cjgorj.ro. 
Anunțul de participare a fost publicat 
în Monitorul Oficial, Partea a VI-a nr. 
106 din 01.07.2019.

l 1.Informaţii generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 1.
Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Beştepe, codul fiscal: 
16363398, str.Tulcei, nr.76, județul 
Tulcea, telefon/fax: 0240.545.334, 
e-mail: primaria.bestepe@yahoo.com. 
2.Categoria serviciilor ce se vor achi-
ziţiona: finanţarea activităţilor 
nonprofit de interes local conform 
Legii 350/2005. 3.Sursele de finanţare 
şi de plată: bugetul propriu al Unităţii 
Administrativ-Teritoriale Comunei 
Beştepe în limita sumei de 20.000Lei, 
împărţ i ţ i  după cum urmează: 
10.000Lei -domeniul cultură şi 
10.000Lei -susținerea cultelor religi-
oase. Programul anual privind acor-
darea finanţărilor nerambursabile pe 
anul 2019, în conformitate cu preve-
derile Legii 350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activi-
tăţile non-profit de interes local, a fost 
publicat in Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a. 4.Informa-
ţiile privind condiţiile de eligibilitate, 
precum şi cerinţele minime cu privire 
la capacitatea tehnică şi la cea econo-
mico-financiară pe care trebuie să le 
îndeplinească ofertantul se găsesc la 
art.10 din Ghidul solicitantului 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile alocate de la Bugetul Local 
pentru activităţi nonprofit de interes 
local. Nu toate propunerile care vor 
întruni punctajele minime necesare 
vor putea primi finanţare, alocarea 
sumelor făcându-se în limita buge-
tului disponibil la momentul apro-
bării, în ordinea punctajului obţinut. 
5.Criteriile care vor fi utilizate pentru 
atribuirea contractului de servicii: 
-punctajul cel mai mare obţinut în 
baza ofertelor tehnico-financiare cele 
mai avantajoase; -gradul de interes 
public local al programelor şi proiec-
telor; -promovarea imaginii Comunei 
Beştepe. 6.a)Data-limită pentru depu-
nerea propunerilor de proiecte: 
18.07.2019, ora 12.00, conform art.20, 
alineat (2) din Legea 350/2005, 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes 
local (urgentarea de a accelera proce-
dura de selecție a dosarelor se face 
deoarece a fost întârziată foarte mult 
aprobarea bugetului local pe anul 
2019 şi se va întârzia foarte mult cu 
perioada de evaluare şi atribuire a 
contractelor de finanțare nerambursa-
bilă). b)Adresa la care trebuie trans-
mise/depuse ofertele, în plic sigilat: 
Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Beştepe, str.Tulcei, nr.76. 
Documentaţia de solicitare a finan-
ţării, tehnoredactată în limba română 
(nefiind admise documentaţii întoc-
mite olograf), se va depune în două 
exemplare (original şi copie), precum 
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şi scanată în totalitate pe suport elec-
tronic, într-un plic închis, la Comparti-
ment Secretariat, din cadrul Primăriei 
Comunei Beştepe. Fiecare exemplar va 
fi legat separat, cu paginile numerotate 
şi va conţine un opis, pentru a uşura 
evaluarea. c)Perioada de selecţie şi 
evaluare a propunerilor de proiecte: 
19-25.07.2019.

LICITAŢII
l Primăria Comunei Vama, judeţul 
Suceava, cu sediul in localitatea Vama, 
str.Victoriei, nr.56, CUI: 4326693, 
tel.0230.239.112, fax: 0230.239.045, 
judeţul Suceava, organizează licitaţie 
publică deschisă pentru vânzarea unui 
teren intravilan, identic cu parcela 
cadastrală nr.34880, înscrisă în CF 
34880 a comunei cadastrale Vama, în 
suprafaţă de 321mp, situat în comuna 
Vama, sat Molid, strada Ştefan cel 
Mare, jud.Suceava. Taxa de participare 
la licitaţie este de 100Lei. Preţul minim 
de la care se porneşte licitaţia publică 
pentru vânzarea terenului este de 
9.150Lei. Data-limită de depunere a 
ofertelor este 06.08.2019, ora 14.00, iar 
deschiderea ofertelor se va realiza în 
data de 07.08.2019, ora 11.00, în sala de 
şedinţe a Primăriei Comunei Vama, 
etaj I.

l Primaria comunei Platonesti. Anunt 
de licitatie. Primăria Comunei Plato-
neşti cu sediul în Comuna Platonesti, 
Județul Ialomita, strada Feteşti, nr. tel./
fax 0243.279120 organizează în data de 
30.07.2019, ora 10.00 licitație publică 
avand ca obiect concesionarea terenu-
rilor fără constructii, proprietatea 
privată a Comunei Platoneşti, în supra-
faţă totală de 43370 m.p., reprezentând 
un numar de 8 loturi, situate în intravi-
lanul Satului Platoneşti, destinate 
construirii de ferme sau adaposturi 
pentru animale 7 loturi  si  1 lot pentru 
cultivarea legumelor sau a plantelor 
medicinale. Un exemplar din documen-
tația de atribuire se poate obține de la 
sediul Primăriei Platoneşti, în urma 
unei solicitari scrise.  Data limită 
pentru solicitarea clarificarilor este 
19.07.2019. Informaţii privind ofertele: 
data limita de depunere a ofertelor 
24.07.2019 ora 16.00; adresa la care 
trebuie depuse ofertele : Comuna Plato-
neşti, județul Ialomița, la registratura 
unității; numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare oferta:  un singur 
exemplar. Sedinţa publică de deschidere 
a ofertelor  se va desfasura în data de 
30.07.2019  la Primăria Platoneşti, 
județul Ialomița. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon 0243/279120 sau 
la sediul Primăriei Comunei Platoneşti, 
Județul Ialomița. 

l Debitorul Bet Café Arena SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate la 
vanzare pachetul de bunuri mobile: 
bunuri mobile. Aparate aer conditionat, 
anvelope, autovehicule, echipamente 
b i ro t i ca ,  d iverse ,  ech ipamente 
antiefractie, electrocasnice, electronice, 
investitii, kituri pentru aparate de jocuri, 
licente software, mobilier, obiecte sani-
tare, obiecte reclama, scule, aparate 
jocuri/sloturi, stingatoare, telefoane. 

Pretul de pornire a licitatiei este de 
15.846.441,80 lei fara TVA, reprezen-
tand 75% din valoarea stabilita prin 
raportul de evaluare. Participantii la 
licitatie vor trebui sa achizitioneze pana 
la data si ora licitatiei Caietul de Sarcini 
ce cuprinde Regulamentul de vanzare 
unde se regaseste lista cu bunurile scoase 
la licitatie. Pretul caietului de sarcini 
este de 1.000 Euro, exclusiv TVA, pentru 
pachetul de bunuri mobile. Contrava-
loarea caietului de sarcini se va achita 
prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726, deschis la ING Bank 
sucursala Dorobanti,pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL sau in numerar la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti 
nr. 71, et. 5, sector 1. Participarea la lici-
tatie este conditionata de consemnarea 
in contul nr. RO18 BREL 0002 0017 
4502 0100, deschis la Libra Internet 
Bank SA, cel tarziu pana la data si ora 
sedintei de licitatie, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire al licitatiei pentru 
fiecare bun pentru care se liciteaza. Lista 
cu toate bunurile scoase la licitatie se 
poate obtine de la lichidatorul judiciar. 
Prima sedinta de licitatie a fost fixata in 
data de 09.07.2019 , ora 14.00 iar daca 
acestea nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de: 16.07.2019, 23.07.2019 si 
30.07.2019, ora 14.00. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru 
re la t i i  sup l imentare  sunat i  l a 
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com.

l Administraţia Naţională „Apele 
Române” -Administraţia Bazinală de 
Apă Siret, cu sediul în Bacău, str.Cuza 
Vodă, nr.1, judeţul Bacău, cod: 600274, 
tel.0234.541.646, fax: 0234.510.050, în 
calitate de unitate locatoare, anunţă 
organizarea în zilele de 30 şi 31 iulie 
2019 a licitaţiilor publice cu ofertă în 
plic închis privind închirierea de bunuri 
imobile, terenuri situate în albiile 
minore ale râurilor, pe raza judeţelor 
Bacău, Suceava, Neamţ, Vrancea şi 
Buzău. Închirierea are ca scop exploa-
tarea de agregate minerale în vederea 
regularizării şi reprofilării albiei, pentru 
asigurarea scurgerii optime în albie. 
Durata închirierii este de 24 de luni. 
Garanţia de participare este de 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale. 
Valoarea minimă a chiriei anuale este de 
0,62Lei/mp/an, pentru fiecare dintre 
bunurile imobile. Licitaţiile se vor 
derula astfel: În data de 30 iulie 2019, 
Judeţul Vrancea: Râul Milcov: Aval 
staţie epurare/Odobeşti- 25.867mp; Râul 
Şuş i ţa :  Amonte  Tiş i ţa /Ţi feş t i - 
28.509mp; Şuşiţa Ţifeşti/Ţifeşti- 
26.981mp; Râul Siret: Conf luenţă 
Bârlad/Suraia- 10.032mp; Aval Bereşti/
Adjud şi Tătărăşti- 60.470mp; Amonte 
Vulturu/Vulturu- 9.539mp; Amonte pod 
CF/Suraia -22.057mp; Homocea/
Homocea- 51.605mp; Râul Putna: 
Amonte Garoafa/Boloteşti- 20.146mp; 
Râul Rm.Sărat: Dumitreşti/Dumitreşti 
şi Chiojdeni- 31.273mp; Judeţul Buzău: 
Râul Rm.Sărat:  Puieşti /Puieşti- 
19.539mp; Topliceni/Podgoria şi Topli-
ceni- 20.287mp; Răduceşti/Podgoria şi 
Topliceni- 31.794mp; Amonte Topliceni/

Podgoria şi Topliceni- 33.828mp; 
Judeţul Neamţ: Râul Bistriţa: Piatra 
Şoimului -Săvineşti/Săvineşti şi Piatra 
Şoimului- 58.529mp; Râul Bolătău: 
Poiana Largului/Poiana Teiului- 
26.489mp. În data de 31 iulie 2019, 
Judeţul Bacău: Râul Siret: Furnicari 
amonte/Letea Veche şi  Buhoci- 
22.000mp; Schineni/Săuceşti- 29.400mp; 
Săuceşti/Săuceşti- 19.500mp; Săuceşti 
aval/Săuceşti- 3.600mp; Amonte bac 
Furnicari/Tamaşi- 12.000mp; Râul 
Trotuş: Coţofăneşti aval/Coţofăneşti- 
20.000mp; Râul Bistriţa: Aval UHE 
Gârleni 2/Gârleni şi Iteşti- 75.000mp; 
Judeţul Suceava, Râul Suceava: Satu 
Mare amonte/Satu Mare- 9.500mp; 
Luncuşoara 3/Salcea şi  Udeşti- 
25.000mp; Râul Siret: Siliştea 6/
Dolhasca- 34.000mp; Râul Moldova: 
Roşiori amonte/Forăşti- 25.000mp. Tot 
în data de 31 iulie 2019 vor fi scoase la 
licitaţie următoarele suprafeţe de teren 
situate în albiile minore ale râurilor: 
-35,00mp albie minoră râu Pânţi (Valea 
Pintea) în localitatea Poiana Negri, 
comuna Dorna Cândrenilor, judeţul 
Suceava, la preţul de 0,28Lei/mp/lună, 
garanţia de participare fiind de 11,80Lei 
în scopul amenajării unei prize de 
captare a apei, pentru o perioadă de 10 
ani; -36,00mp albie minoră râu Piatra în 
localitatea Poiana Negri, comuna Dorna 
Cândrenilor, judeţul Suceava, la preţul 
de 0,28Lei/mp/lună, garanţia de partici-
pare fiind de 12,10Lei în scopul amena-
jării unei prize de captare a apei, pentru 
o perioadă de 10 ani; -165,00 albie 
minoră Popeni în localitatea Popeni, 
comuna Căiuţi, judeţul Bacău, la preţul 
de 0,4856Lei/mp/lună, garanţia de 
participare fiind de 113,60Lei în scopul 
amenajării unui pod temporar de 
trecere, pentru o perioadă de 10 ani. 
Facem precizarea că: -pentru perime-
trele situat în albia minoră a râului Siret 
pe raza judeţului Bacău, incluse în Situl 
Natura 2000 ROSCI 0434 -„Siretul 
Mijlociu”, respectiv Furnicari Amonte, 
Schineni, Săuceşti, Săuceşti Aval, 
Amonte Bac Furnicari, în procesul de 
reglementare a activităţii ce urmează a 
se desfăşura pe fiecare dintre aceste 
perimetre se impune respectarea condi-
ţiilor stabilite de Agenţia de Protecţia 
Mediului Bacău, respectiv a prevede-
rilor HG nr.445/2009, privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului, precum şi 
prevederile privind evaluarea adecvată 
conform art.28 alin.2 din OUG 
nr.57/2007, privind regimul ariilor natu-
rale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 
completările şi modificările ulterioare; 
-pentru perimetrele situate în Situl 
Natura 2000 ROSPA 0071 şi ROSCI 
0162 -„Lunca Siretului Inferior”, 
respectiv Confluenţă Bârlad, Amonte 
Pod CF, Amonte Vulturu, Homocea în 
procesul de reglementare a activităţii ce 
urmează a se desfăşura, se impune 
respectarea prevederilor Planului de 
management al acestei arii protejate, 
a p r o b a t  p r i n  O r d i n u l  M M A P 
nr.949/2016; -pentru perimetrul Roşiori 
Amonte situat în Situl Natura 2000 
ROSCI 0365 -Râul Moldova între Pălti-
noasa, conform prevederilor Regula-
mentelor acestor arii protejate aprobate 
prin Ordinul MMAP nr.1640/2016 şi 

Ordinul MMAP nr.1570/2016, este inter-
zisă activitatea de exploatare a agrega-
telor minerale, precum şi efectuarea de 
activităţi conexe în perioada 01 
aprilie-31 iulie. Pentru perimetrele 
situate în siturile Natura 2000: 
-ROSCI0379 „Râul Suceava”, respectiv 
Satu Mare Amonte/Satu Mare, 
-ROSCI0380 -„Râul Suceava Liteni”, 
respectiv Luncuşoara 3, în procesul de 
reglementare a activităţii ce urmează a 
se desfăşura pe fiecare dintre aceste 
perimetre se impune respectarea condi-
ţiilor stabilite de Agenţia de Protecţia 
Mediului/custode. De asemenea, pentru 
toate perimetrele situate în ariile natu-
rale protejate mai sus amintite facem 
următoarea menţiune: Obligaţia obţi-
nerii actelor de reglementare în dome-
niul  mediulu i  cade  în  sarc ina 
locatarului. Prin participarea la proce-
dura de închiriere acesta îşi asumă 
integral toate riscurile legate de neobţi-
nerea acestor acte şi nu va putea solicita 
locatorului (ABA Siret) restituirea 
valorii chiriei datorate de la data înche-
ierii contractului. Garanţia de partici-
pare poate fi constituită sub forma unei 
scrisori de garanţie bancară eliberată de 
o bancă din România în favoarea 
unităţii locatoare sau a unui ordin de 
plată, confirmat prin extras de cont, în 
contul: RO51TREZ0615005XXX013935 
-Trezoreria Bacău, CIF: 33839263. 
Condiţiile de participare sunt precizate 
în caietul de sarcini. Ofertele vor fi 
depuse astfel: -Pentru bunurile imobile 
licitate în data de 30.07.2019, ofertele 
vor fi depuse în data de 30.07.2019, 
până la ora 9.30, urmând a fi deschise în 
aceeaşi zi, la ora 10.00; -Pentru bunurile 
imobile licitate în data de 31.07.2019, 
ofertele vor fi depuse în data de 
31.07.2019, până la ora 9.30, urmând a 
fi deschise în aceeaşi zi, la ora 10.00. 
Caietul de sarcini, în valoare de 
1.250,00Lei, poate fi achiziţionat de la 
sediul Administraţiei Bazinale de Apă 
Siret -biroul Patrimoniu sau cu ordin de 
p l a t ă  î n  c o n t u l : 
RO69TREZ061502201X013928 -Trezo-
reria Bacău, CIF: RO18264854, înce-
pând cu data de 04.07.2019 şi până în 
ziua anterioară desfăşurării licitaţiilor. 
Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 
90 de zile de la data deschiderii acesteia. 
Prezentul anunţ este postat pe site-ul: 
www.rowater.ro/dasiret, la rubrica 
Anunţuri -Licitaţii Active.

l Comuna Jilava  prin Serviciul Admi-
nistrare Patrimoniu, cu sediul în Şos. 
Giurgiului nr.279, Comuna Jilava, 
Județul Ilfov, organizează licitație 
publică deschisă cu ofertă în plic închis 
pentru  imobilele clădiri în suprafață 
totală de 1.450 mp şi teren în suprafață 
de 5.000 mp, situate în comuna Jilava 
str. Ana Ipătescu nr. 52. 1) Obiectul 
licitaţiei publice: închirierea imobilelor 
-clădiri în suprafață totală de 1.450 mp 
şi teren în suprafață de 5.000 mp, 
situate în comuna Jilava str. Ana 
Ipătescu nr.52. 2) Organizatorul licita-
ţiei: Comuna Jilava prin Serviciul 
Administrare Patrimoniu. 3) Procedura 
de închiriere: licitaţie publică deschisă, 
cu ofertă în plic. 4) Preţul de pornire a 
licitaţiei: 12.858 lei/lună. Nu se percepe 
TVA. 5) Instrucţiunile de organizare şi 
desfăşurare a procedurii: se pot 

descarcă accesând site-ul www.primari-
ajilava.ro, secţiunea Anunțuri; 6) 
Garanția de participare (se restituie): 
1.543 lei, reprezentând 1% din preţul 
pentru primul an de închiriere, achitată 
prin virament bancar în contul nr. 
RO52TREZ4215006XXX000277 
deschis la Trezoreria Ilfov, titular de 
cont Comuna Jilava, cod fiscal 4420791 
sau numerar depus la casieria Primăriei 
comunei Jilava din şos. Giurgiului 
nr.279; 7) Termenul limită de depunere 
a ofertelor: 18.07.2019 ora 15:00; 8) 
Valabilitatea ofertelor: ofertele rămân 
valabile pe perioada de 90 de zile de la 
data deschiderii acestora; 9) Deschi-
derea ofertelor: 19.07.2019 ora 09:00, la 
sediul organizatorului licitaţiei, din şos. 
Giurgiului nr. 279, de către comisia de 
licitaţie şi a ofertanţilor sau împuterni-
ciţilor acestora. 10) Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon: 
021/457.01.14.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Transport Marfa, 
Atestat Marfuri Periculoase şi Atestat 
Marfuri Agabaritice pe numele 
Codreanu Dumitru Viorel. Se declara 
nule.

l Pierdut legitimații de student pe 
numele Tănase Georgiana. Le declar 
nule.

l Declar pierdut şi nul certificat de 
înmatriculare eliberat de Oficiul Regis-
trului Comerțului Dolj pentru firma 
STELCIP SRL, J16/542/1999 la data de 
26.08.1999.

l Pierdut certificat constatator 
10604/17.04.2019, la terţi pentru firma 
4 2  D a y  C l e a n i n g  S R L 
J36/335/25.04.2019.

l Gavra Aikaterini cu domiciliul în 
Grecia, localitatea Drama, aduce la 
cunoştinţă pierderea Certificatului 
Directivă nr. 2005/36/CE nr. VIII, din 
D/81294/15.03.2016, eliberat de Minis-
terul Sănătăţii.

l Subscrisa SC Prod Com Import 
Export Filip SRL declară pierdut  certi-
ficatul de înregistrare al societăţii, 
având nr. de ordine J23/1609/2004, CUI 
484083.

l Pierdut 2 certificate constatatoare nr. 
8505/13.03.2009, sediu profesional, 
t e r ţ i ,  N i c d o v  G   M i h a i  P FA 
F56/552/2006.

l Declar pierdut Aviz Anual pentru 
Autorizarea Exercitării seria 175579 
d a t a  2 6 . 0 7 . 2 0 1 8  e l i b e r a t  d e 
O.A.M.A.M.B, sucursala Bucureşti, pe 
numele Cristian Carmen Iuliana. Se 
declară nul.

l SC Lerida Internaţional SRL CUI 
13958995, declar pierdute cartea de 
intervenţie şi registrul special pentru 
casa de marcat Activa Galaxy Plus serie 
AC 900000487 si NUI 50000017746, 
din Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 42D, Sp. 
23, Băneasa Shopping Center. Le declar 
nule.


