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OFERTE SERVICIU
l Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (C.P.P.I.) Bușteni,
județul Prahova, organizează, în
conformitate cu prevederile
H.G.nr.286/23.03.2011, cu modificările
și completările ulterioare, concurs
pentru următorul post vacant contractual de execuție: -muncitor calificat I
(bucătar-șef) -1 post, vacant contractual de execuție, pe perioadă nedeterminată. Condiții specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor: studii medii; -vechime în muncă:
minimum 3 ani; -curs de calificare în
meseria bucătar. Concursul se va
desfășura conform calendarului
următor: -termenul limită pentru
depunerea dosarelor: 13.04.2020, ora
16.00; -proba scrisă -în data de
24.04.2020, ora 9.00; -proba practică
-în data de 24.04.2020, ora 12.00;
-interviu -în data de 24.04.2020, ora
15.00. Relații suplimentare se pot
obține la sediul C.P.P.I. din Bușteni,
str.Paltinului nr.16, județul Prahova,
la telefon 0244.321.034, compartimentul Resurse Umane, persoană de
contact Aroiu Mihaela și pe site-ul
www. cppibusteni.weebly.com, secțiunea Carieră.
l Spitalul de Pneumoftiziologie
Roşiorii de Vede, cu sediul în strada
Aviaţiei nr.1, municipiul Roşiorii de
Vede, judeţul Teleorman, organizează
c o n c u r s
c o n f o r m
H.G.nr.286/23.03.2011 pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractuale vacante: -paznic -2
posturi la Biroul administrativ -Pază.
Concursul se va desfășura astfel:
-paznic: -proba scrisă în data de 24
aprilie 2020, ora 10.00; -proba interviu
în data de 29 aprilie 2020, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -paznic: -absolvent de
școală generală; -atestat profesional
de pază; -nu se solicită vechime.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de
14 aprilie 2020, ora 12.00, la sediul
spitalului din strada Aviaţiei nr.1,
municipiul Roșiorii de Vede, judeţul
Teleorman, împreună cu taxa de
concurs în valoare de 100RON.
Pentru relaţii suplimentare și bibliografia de concurs, informațiile se obțin
la sediul spitalului din str.Aviaţiei nr.1,
municipiul Roșiorii de Vede, judeţul
Teleorman, persoană de contact Luta
Daniela, telefon 0247.406.085 interior
114; 0785.222.139 (între orele 08.0015.00); fax 0247.406.095; email: pnfrosiori@yahoo.com
l Anunț de participare pentru angajare expert evaluator. Subscrisa
Consultant Insolvență SPRL, Filiala
Timis,cu sediul ales in Dr.Tr. Severin,
str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti,

CUI:38704372, RFO II nr. 0918, prin
reprezentant asociat coordonator
Serban Valeriu, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC New A
& I Company SRL cu sediul in
Orsova, str. 1 Decembrie 1918 nr. 21,
sc.C, et.1, ap.3, jud.Mehedinti,
J25/630/2006, CUI 19244600,
conform Incheierii de sedinta din data
de 17.10.2018, în temeiul dispozițiilor
art. 61 din Legea 85/2014 angajeaza
expert evaluator membru ANEVAR
care sa efectueze procedurile de
evaluare a patrimoniului debitoarei Sc
New A & I Company SRL. Lista
bunurilor mobile: 1. Excavator
Hyundai Robex 290 NLC- 7A seria
80241791/2008; 2. Buldoexcavator
Komatsu Tip WB 93R5 seria
KMTWBO14P77F51259/2006. Lichidatorul judiciar precizează faptul că
ofertele cu privire la efectuarea procedurilor de evaluare trebuie să
cuprindă: -onorariul solicitat pentru
efectuarea procedurilor de evaluare
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe,
impozite și contribuții); -perioada de
timp de efectuare a procedurile de
evaluare din momentul desemnarii.
Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virului COVID 19
(CORONAVIRUS), precum și
anunțul Președintelui României cu
privire la decretarea stării de urgență,
ofertele pot fi transmise numai pe fax
0252354399 sau email office@consultant-insolventa.ro până la data de
07.04.2020 orele 17:00. Lichidator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, ec. Serban Valeriu.
l Anunț de participare pentru angajare expert evaluator. Subscrisa
Consultant Insolvență SPRL, cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, RFO nr.
0649, având CUI 31215824, prin
reprezentant Popescu Emil, în calitate
de administrator judiciar al debitoarei
SC Super Color Impex Com SRL - în
reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în
Dr.Tr.Severin, str.Crișan, nr. 14, jud.
Mehedinti, CIF:5657819;
J25/154/1998, numit prin încheierea
pronunţată de către Tribunalul Mehedinti, Secţia a II - Civilă, în dosarul nr.
832/101/2017, în temeiul dispozițiilor
art. 61 din Legea 85/2014 angajeaza
expert evaluator membru ANEVAR
care sa efectueze procedurile de
evaluare a bunurilui imobil – Proprietate imobiliara compusa din: teren
intravilan cu S = 213 mp, nr.cadastral
2289, SPAŢIU COMERCIAL Sp+P,
Scd = 90,48 mp; Scd = 119,80 mp., si
ANEXÃ BIROU, Sc = 20,57 mp.,*
situata in Dr.Tr.Severin, str.Crişan
nr.14, Jud.Mehedinţi - din patrimoniul debitoarei Sc Super Color Impex
Com SRL. Administratorul judiciar
precizează faptul că ofertele cu privire
la efectuarea procedurilor de evaluare

trebuie să cuprindă: -onorariul solicitat pentru efectuarea procedurilor
de evaluare (inclusiv cheltuieli cu
deplasarea, taxe, impozite și contribuții); -perioada de timp de efectuare
a procedurile de evaluare din
momentul desemnarii. Avand in
vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virului COVID 19
(CORONAVIRUS), precum și
anunțul Președintelui României cu
privire la decretarea stării de urgență,
ofertele pot fi transmise numai pe fax
0252354399 sau email office@consultant-insolventa.ro până la data de
07.04.2020 orele 17:00. Administrator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL,
ec. Emil Popescu.

DIVERSE
l SC Clean Raul Mario SRL, reprezentată de Drăghici Viorel, anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Schimbare
de destinație din locuință C1- Parter
în Bar, Extindere cu Restaurant și
Spălătorie Auto, Construire Peco
Benzină și Motorină, Skid GPL și
Reclamă (Totem)”, propus a fi
amplasat în str.Calafatului, nr. 5-7,
Galicea Mare, Dolj. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareș, nr.1 și la sediul SC Clean Raul
Mario SRL, reprezentată de Drăghici
Viorel, str. Calafatului, nr. 5-7, Galicea
Mare, Dolj, în zilele de luni până joi,
între orele 8.00-16.30 și vineri, între
orele 8.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj,
Craiova, str. Petru Rareș, nr.1, fax:
0251.419.035, e-mail: office@apmdj.
anpm.ro.
l CNAIR SA- Direcția Regională de
Drumuri și Poduri București anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ”Amenajare
sens giratoriu pe DN 7 Km 23 + 350
intersecție cu DC 158 dreapta și DC
146 A stânga, la Gulia”, propus a fi
amplasat în comuna Tărtășești, satul
Gulia, județul Dâmbovița. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dâmbovița,
din Municipiul Târgoviște, str.Calea
Ialomiței, nr.1, jud.Dâmbovița și la
sediul primăriei Tărtășești, în zilele de
luni-vineri, între orele 9.00-12.00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dâmbovița.

LICITATII
l 1.Informații generale privind
concedentul: Consiliul Județean
Ialomița, cod fiscal 4231776, situat în
municipiul Slobozia, Piața Revoluției,

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

n r. 1 , j u d e ț u l I a l o m i ț a ,
tel.0243.230.200, fax 0243.230.250,
e-mail: cji@cicnet.ro. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii:
obiectul concesiunii îl reprezintă
încheierea unui contract de concesiune de bunuri a obiectivului Parc
Fotovoltaic Ialomița I, prin captarea
energiei verzi solare, parc situat în
comuna Giurgeni, județul Ialomița,
sola 899, parcela 1, înscris în cartea
funciară nr.22256, cu o suprafață
construită de 12.640mp, alcătuit din
2.128 panouri fotovoltaice cu puterea
de 245W pe fiecare panou. Obiectivul
se află în proprietatea publică a județului Ialomița, fiind concesionat
conform O.U.G.nr.57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița
nr.176 din 17.12.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire:
conform caietului de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de
atribuire intrând pe site-ul Consiliului
Județean Ialomița www.cjialomița.ro,
secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei
cereri adresate Compartimentului
Patrimoniu Public și Privat, contra
cost. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Compartimentului Patrimoniu Public și Privat, situat la etajul
3, camera 52, în sediul Consiliului
Județean Ialomița; 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
documentației de atribuire: Contravaloarea documentației de atribuire este
de 20,00Lei, și se pot achita la casieria
concedentului; 3.4.Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 16.04.2020,
ora 16.30. 4.Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate conform
documentației de atribuire. 4.1.Data
limită de depunere a ofertelor:¬¬
27.04.2020, ora 16.30. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Ofertele
vor fi depuse la sediul Consiliului
Județean Ialomița, Piața Revoluției,
nr.1, la registratură. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Oferta va fi depusă în
două exemplare conform documentației de atribuire. 5.Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 28.04.2020, ora
11.00, la sediul Consiliului Județean
Ialomița, parter, în sala de ședințe. 6.
Instanța competentă în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul
Ialomița, municipiul Slobozia, b-dul
Cosminului, nr.12, cod poștal 920030,
județul Ialomița, tel.0243.236.952, fax
0 2 4 3 . 2 3 2 . 2 6 6 , e - m a i l : t r- i a lomița-pgref@just.ro, la termenele
stabilite prin documentația de atri-
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buire. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 30.03.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Doclin, prin Consiliul Local
Doclin, cu sediul în Comuna Doclin,
nr.1, județul Caraș-Severin, telefon/fax
0255.527.001, e-mail: primaria_doclin@
yahoo.com, cod fiscal 3227769. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: imobilul este
compus din: cuvetă lac Doclin, în
suprafaţă de 4.647mp, înscris în
C.F.nr.30078, ce aparține domeniului
public al Comunei Doclin, județul
Caraș-Severin, conform H.C.L.Doclin
nr.23/31.07.2019 și temeiului legal
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Administrație
Publică Locală. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: de la Compartimentul Administrație Publică Locală
din cadrul Primăriei Comunei Doclin,
nr.1, județul Caraș-Severin. 3.3.Costul
și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ: Fără
costuri. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.04.2020, ora
16.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
23.04.2020, ora 09.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Doclin, Comuna Doclin,
n r. 1 , j u d e ţ u l C a r a ş - S e v e r i n .
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 ședința
publică de deschidere a ofertelor:
23.04.2020, ora 10.00, Comuna Doclin,
nr.1, judeţul Caraş-Severin. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș-Severin,
Strada Horea, nr.2-4, Reșița, județul
Caraș-Severin, telefon 0255.213.304,
fax 0255.211.554, e-mail: ecris.115@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 30.03.2020.

