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OFERTE SERVICIU
l FABRICA DE CONFECȚII
ANGAJĂM CONFECȚIONERI
MAȘINIȘTI, CĂLCĂTORI
I N T E R FA Z I C , F I N A L .
SALARIU ATRACTIV, TRANSPORT ASIGURAT. 0725.094.727.
l SC Fagforest Wood Prod&Trade Co
SRL, cu sediul în Jud.Hunedoara,
Com.Pui, sat Rau Bărbat 75A, având
fabrica de cherestea în Com.Betea
Romană, sat Bretea Streiului 45, angajează muncitori Calificați și necalificați,
salariu 2.500 Lei în mână, asigurăm
cazare gratis. Relații la tel.
0744.665.656, 0254.733.455.
l Consiliul Local al Comunei Orăștioara de Sus organizează selecţia reprezentantului Comunei Orăștioara de Sus
în Consiliul de Administraţie al Regiei
Publice Locale „Ocolul Silvic Valea
Orăștiei”, la sediul Primăriei Comunei
Orăștioara de Sus , str.Poștei, nr.133,
judeţul Hunedoara. Dosarele de
înscriere ale candidaţilor se vor depune
la sediul Primăriei Comunei Orăștioara
de Sus, până la data de 06.04.2020, ora
15.00. Condiţiile de desfășurare,
respectiv de participare la selecţie și
conţinutul dosarului de înscriere sunt
afișate pe site-ul: www.comuna-orastioaradesus.ro, pe pagina de internet a
intreprinderii publice și la sediul Primăriei Comunei Orăștioara de Sus.
l Irem General Contractor SRL,
persoană juridică română, cu sediul în
București, Sectorul 1, strada Gheorghe
Polizu, nr.58-60, biroul cu suprafață
totală de 740,83mp, etaj 12, înregistrată
în Registrul Comerțului sub nr.
J40/16633/2016, Identificator Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/16633/2016, având Cod Unic de
Înregistrare 36853491, angajează: 250
Sudori, 200 Schelari, 250 Lacatuși
mecanici, 250 Confecționeri -montatori
structuri metalice pentru construcții,
200 Muncitori necalificați la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje
și 50 Maiștri construcții civile, industriale și agricole. Interviul va avea loc la
data de 09.03.2020, la ora 09.00, la
sediul societatii.
l Grădiniţa cu Program Prelungit
„Nicolae Romanescu” Craiova, cu
sediul în Craiova, str.Dr.Dimitrie
Gerota, nr.22, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: -îngrijitor
copii și -bucătăreasă, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
06.04.2020, ora 09.00; -Proba interviu în
data de 10.04.2020, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -Conditii generale conform
HG 268/2011; -studii: profesionale/
liceale; -vechime: minim 6 luni în
domeniul postului. 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 Grădiniței „Nicolae Romanescu”
Craiova. Relaţii suplimentare la sediul:

Grădiniței „Nicolae Romanescu”
Craiova, persoană de contact: Laura
Ușurelu, telefon 0251.533.828, e-mail:
usurelu.laura@yahoo.com.
l Grădiniţa cu Program Prelungit
„Nicolae Romanescu” Craiova, cu
sediul în Craiova, str.Dr.Dimitrie
Gerota, nr.22, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante de:
-îngrijitor copii, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
06.04.2020, ora 09.00; -Proba interviu în
data de 10.04.2020, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -Condiții generale conform
HG 268/2011; -studii: profesionale/
liceale; -vechime: minim 6 luni în
domeniul postului. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Grădiniței „Nicolae Romanescu”
Craiova. Relaţii suplimentare la sediul:
Grădiniței „Nicolae Romanescu”
Craiova, persoană de contact: Laura
Ușurelu, telefon 0251.533.828, e-mail:
usurelu.laura@yahoo.com.
l Liceul Teoretic Alexandru Mocioni,
cu sediul în orașul Ciacova,
str.T.Vladimirescu, nr.23, judeţul Timiș,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de: laborant: 1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 27.03.2020, ora 09.00; -Proba practică în data de 27.03.2020, ora 11.00;
-Proba interviu în data de 27.03.2020,
ora 12.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii
superioare absolvite cu diplomă de
licență în domeniu (biologie, fizică,
chimie); -vechime în învățământ cel
puţin 3 ani; -cunoștinţe operare PC.
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: Liceul Teoretic
Alexandru Mocioni Ciacova. Relaţii
suplimentare la sediul: Ciacova, str.T.Vladimirescu, nr.23, persoană de contact:
Nedelcovici Camelia director adjunct,
telefon 0256.399.316, fax 0256.399.347.
l Serviciul Public de Gospodărie
Comunală al Orașului Băile Herculane:
cu sediul în Băile Herculane, str.M.Eminescu, nr.10, județul Caraș-Severin,
organizează, în baza HG nr.286/2011,
concurs pentru ocuparea unor funcții
contractuale vacante: A.Șofer II -1
post, în cadrul Compartimentului
Transport Public Local. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
-studii medii/profesionale atestate cu
diplomă; -permis de conducere, categoria B, C, D; -atestat de transport
persoane; -disponibilitate la program de
lucru în weekend; -condițiile minime de
vechime -3 ani; B. Muncitor necalificat
I -1 post, în cadrul Compartimentului
Măturat Stradal. Pentru participarea la

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov. Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Sibiu. Serviciul Juridic. SC H&V
FLOROM SRL, cu ultimul sediu social cunoscut în
Sat Stejărişu, Comuna Iacobeni, nr. 195, jud. Sibiu,
este chemată în judecată în data de 06 aprilie 2020,
ora 9.00, camera Sala D, complet C6 fond litigii
profesionişti a Tribunalului Sibiu, în dosarul nr.
1974/85/2019, având ca obiect cerere pentru
deschiderea procedurii insolvenţei SC H&V Florom
SRL, formulată de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Sibiu în numele şi pentru Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov.

concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -absolvent
școală generală sau liceu; -conditiile
minime de vechime -3 ani. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 27.03.2020, ora 10.00 (pentru
șofer II); -Proba practică în data de
27.03.2020, ora 13.00 (pentru muncitor
necalificat I); -Proba interviu în data de
31.03.2020, ora 10.00 (pentru ambele
posturi). Data-limită pentru depunerea
dosarelor este: 19.03.2020, ora 15.30, la
sediul Serviciului Public de Gospodărie
Comunală al orașului Băile Herculane.
Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul
Public de Gospodărie Comunală al
orașului Băile Herculane, persoană de
contact Iliescu Veronica -telefon:
0255.560.439.
l Spitalul Municipal Câmpulung
Moldovenesc, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: -un post contractual
vacant, conform HG nr.286/2011, de
muncitor I -electrician în cadrul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc. Condiții specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale de
muncitor I -electrician: -studii -diplomă
de calificare în specialitatea postului;
-se solicită minim 9 ani vechime în
meserie. Calendar concurs post vacant
electrician: 27.03.2020, ora 13.00 -proba
scrisă; -30.03.2020, ora 13.00 -proba
practică. -un post contractual vacant,
conform HG nr.286/2011, de asistent
medical -0,5 normă de lucru, în cadrul
Laboratorului Endoscopie Digestivă al
Spitalului Municipal Câmpulung
Moldovenesc. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și
a ocupării funcției contractuale de
asistent medical -0,5 normă de lucru:
-studii -diplomă de școală postliceală
sanitară sau echivalentă sau diplomă
de studii postliceale sanitare prin echivalare; -nu se solicită vechime în specialitate. Calendar concurs post vacant
asistent medical -0,5 normă de lucru:
-27.03.2020, ora 10.00 -proba scrisă;
-30.03.2020, ora 10.00 -proba practică.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se
vor depune la Biroul RUNOS și
Contencios al Spitalului Municipal
Câmpulung Moldovenesc în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului și vor cuprinde următoarele
acte: -cerere de înscriere la concurs;
-copie după certificatul de naștere,
căsătorie, naștere a copiilor, buletin,
diplomă de studii; -copia carnetului de
muncă, sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă;
-autorizație de liberă practică și asigurare de răspundere civilă profesională
(malpraxis) pe anul în curs -pentru
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Citaţie: Nelepcu Marius Catalin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Craiova, Theodor Aman, nr. 1, bl. Casa
Albă, sc. B, ap. 5, jud. Dolj, este chemat la Judecătoria
Craiova, din str. A. I. Cuza, nr. 30, complet Civil 35, în
ziua de 09.04.2020, ora 09:00, în calitate de chemat
în garanţie, în proces cu Municipiul Craiova prin Primar
în calitate de pârât pentru fond - pretenţii, ce face
obiectul dosarului nr. 16957/215/2018.
postul de asistent medical; -fișa medicală -fișa de aptitudini medicina
muncii; -Curiculum Vitae; -recomandare de la ultimul loc de muncă, acolo
unde este cazul; -cazier judiciar; -certificat de integritate comportamentală,
conform Legii nr. 118/2019. Taxă
concurs -200Lei. Relaţii suplimentare
referitoare la tematică și bibliografie se
pot obține de la sediul unităţii sau la
telefon 0230.312.023, între orele 07.3016.00. Persoană de contact: Mera Nicoleta.
l Unitatea de Asistenţă Medico
Socială, cu sediul în orașul Boldești
Scăeni, str.Calea Unirii, nr.57, judeţul
Prahova, organizează concurs pentru
ocuparea funcţie contractuale vacante
de: -Asistent medical generalist -normă
întreagă -1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 27.03.2020, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 27.03.2020, ora
12.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii și vechime:
studii de specialitate; vechime - minim
3 luni. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul UAMS, Calea Unirii,
nr.57, Boldești Scăeni, jud.Prahova.
Relaţii suplimentare la sediul: UAMS,
Calea Unirii, nr.57, Boldești Scăeni,
jud.Prahova, persoană de contact:
Coman Maria, telefon 0244.211.383.
l Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”
Suceava, cu sediul în Suceava, str.
Mitropoliei, nr.4, județul Suceava, organizează, în temeiul HG nr.286/2011,
modificat și completat de HG
nr.1027/2014, concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a postului
vacant de execuţie (personal contractual): -Paznic, studii medii/generale,
Compartimentul Pază -1 post;
Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă în data de 27.03.2020, ora
10.00; -interviul în termen de maxim 4
zile lucrătoare de la susținerea probei
scrise. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice: -pentru
postul de paznic, Compartimentul
Pază: -Studii medii/generale; -Vechime
în muncă minimă necesară: 6 luni;
-Atestat profesional conform Legii
333/2003; -Persoană organizată,
responsabilă, cu disponibilitate la
program flexibil; -Persoană cu spirit de
observație, atenție distributivă, îndemânare, viteză de reacție. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs, în termen de 10 zile lucrătoare

de la data afișării anunţului, respectiv
până în data de 19.03.2020, ora 14.00,
la sediul administrativ al instituţiei, din
str.Mitropoliei, nr.4, etajul I, Secretariat,
Suceava. Dosarele se vor verifica de
către comisia de concurs, iar rezultatele
selectării dosarelor se vor afișa la sediul
administrativ și pe site-ul www.bbsv.ro.
Informaţii suplimentare și bibliografia
necesară se pot obţine de la secretariatul instituţiei, telefon 0230.530.798.
l Spitalul Municipal „Caritas”, cu
sediul în municipiul Roșiorii de Vede,
str.Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale
vacante pe durată nedeterminată,
conform HG nr.286/2011: -muncitor
instalator sanitar -1 post vacant
-compartiment Muncitori; -muncitor
zidar -1 post vacant -compartiment
Muncitori. Concursul se va desfășura
astfel: Proba scrisă în data de
07.04.2020, ora 10.00; Proba interviu
09.04.2020, începând cu ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)Documente care atestă
calificarea de instalator sanitar; b)
Documente care atestă calificarea de
zidar; c)9 ani vechime în meserie.
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 Spitalul Municipal
„Caritas” Roșiorii de Vede. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului Municipal „Caritas”, biroul RUNOS, telefon
0247.406.689, int.189. Persoană de
contact: ec.Drambu Adrian -secretarul
comisiei de concurs.
l Spitalul Municipal „Caritas”, cu
sediul în municipiul Roșiorii de Vede,
str.Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru ocuparea
următoarei funcţii contractuale
temporar vacante pe durată determinată, conform HG nr.286/2011: -asistent medical principal: 1 post temporar
vacant -Compartiment CPU.
Concursul se va desfășura astfel: Proba
scrisă în data de 24.03.2020, ora 10.00;
Proba interviu 26.03.2020, începând cu
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Diplomă
de absolvire școală postliceală sanitară;
-Vechime în specialitate -minimum 5
ani; -Certificat de grad principal.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 5
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Spitalul Municipal
„Caritas” Roșiorii de Vede. Relaţii
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suplimentare la sediul Spitalului Municipal „Caritas”, biroul RUNOS, telefon
0247.406.689, int.189. Persoană de
contact: ec.Drambu Adrian -secretarul
comisiei de concurs.
l Spitalul Municipal „Caritas”, cu
sediul în municipiul Roşiorii de Vede,
str. Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru ocuparea
următoarei funcţii contractual vacante
pe durată nedeterminată, conform HG
nr.286/2011: -şef birou -1 post vacant
-Birou financiar-contabilitate.
Concursul se va desfăşura astfel: Proba
scrisă în data de 07.04.2020, ora 10.00;
Proba interviu 09.04.2020, începând cu
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Absolvent
de studii superioare economice de
lungă durată cu diplomă de licență;
-Vechime în specialitatea studiilor
-minim 8 ani. 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 Spitalul Municipal „Caritas” Roşiorii de Vede. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului Municipal „Caritas”, biroul RUNOS, telefon
0247.406.689, int.189. Persoană de
contact: ec.Drambu Adrian -secretarul
comisiei de concurs.
l Spitalul Municipal „Caritas”, cu
sediul în municipiul Roşiorii de Vede,
str.Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale
vacante pe durată nedeterminată
conform HG nr.286/2011: -asistent
medical debutant: 1 post vacant -secția
Medicină Internă; -asistent medical
debutant: 1 post vacant -Compartiment
Cardiologie; -asistent medical debutant:
2 posturi vacante -Secția Pediatrie;
-asistent medical debutant: 1 post
vacant -Secția Obstretică-ginecologie
-compartiment Nou-născuți. Concursul
se va desfăşura astfel: Proba scrisă în
data de 31.03.2020, ora 10.00; Proba
interviu 02.04.2020, începând cu ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Diplomă de
absolvire şcoală postliceală sanitară;
-Nu necesită vechime în specialitate.
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 Spitalul Municipal
„Caritas” Roşiorii de Vede. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului Municipal „Caritas”, biroul RUNOS, telefon
0247.406.689, int.189. Persoană de
contact: ec.Drambu Adrian -secretarul
comisiei de concurs.
l Spitalul Municipal „Caritas”, cu
sediul în municipiul Roşiorii de Vede,
str.Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale
vacante pe durată nedeterminată,
conform HG nr.286/2011: -infirmieră -1
post vacant -compartiment Oncologie;
-îngrijitor curățenie -1 post vacant
-compartiment ATI; -îngrijitor curățenie -1 post vacant -compartiment

Oncologie medicală; -îngrijitor curățenie -1 post vacant -compartiment
BFT; -îngrijitor curățenie -1 post vacant
-compartiment Boli infecțioase; -îngrijitor curățenie -1 post vacant -compartiment CPU; -îngrijitor curățenie -1
post vacant -Ambulatoriu integrat.
Concursul se va desfăşura astfel: Proba
scrisă în data de 01.04.2020, ora 10.00;
Proba interviu 06.04.2020, începând cu
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Pentru
postul de -infirmieră: -curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați
de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății -Direcția generala
resurse umane şi certificare; -minim 6
luni vechime în activitate. Pentru
posturile de -îngrijitori curățenie:
-şcoală generală;-fără vechime în
meserie. 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 Spitalul Municipal
„Caritas” Roşiorii de Vede. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului Municipal „Caritas”, biroul RUNOS, telefon
0247.406.689, int.189. Persoană de
contact: ec.Drambu Adrian -secretarul
comisiei de concurs.
l Academia Romana - Filiala Iasi cu
sediul in Iasi, bld. Carol I, nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea a 1/2
norma dintr-un post contractual vacant
conform HG 286/23.03.2011 (actualizata), de inspector de specialitate
gradul IA(S), din cadrul Biroului
Resurse Umane, Salarizare, pe durata
determinata de 1 an. Concursul va
consta in doua probe: proba scrisa in
data de 27.03.2020, ora 10:00, si interviul in data de 01.04.2020, ora 10:00.
Conditii generale de inscriere la
concurs: -studii superioare de lunga
durata absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta in domeniul economic.
-vechime: minim 7 ani de ocupare a
unui post in conditiile detinerii unei
diplome de studii superioare de specialitate, in domeniul resurselor umane,
salarizare, de preferinta in cadrul unei
institutii publice. Termenul de depunere a dosarelor este 19.03.2020, ora
14:00. Relatii suplimentare la telefon
0332101115, Biroul Resurse Umane,
Salarizare si la sediul Filialei.
l Academia Romana - Filiala Iasi cu
sediul in Iasi, Bld. Carol I, nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant, conform HG
286/23.03.2011 (actualizata), de
Contabil sef grad II, - din cadrul Biroului Financiar - Contabilitate, norma
intreaga, perioada nedeterminata (cu
perioada de proba 3 luni). Concursul va
consta in doua probe: proba scrisa in
data de 31.03.2020, ora 11.00 si interviul in data de 03.04.2020, ora 11.00.
Conditii: studii superioare de lunga
durata absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta in domeniul stiinte
economice, vechime minima 6 ani in
specialitatea studiilor, din care minim 3
ani intr-o institutie publica intr-un
departament financiar – contabil si
minim 3 ani intr-o functie de conducere

financiar - contabila sau de gestionare a
fondurilor publice ori a fondurilor
externe nerambursabile, competente
manageriale privind gestionarea patrimoniului si/sau a fondurilor publice,
capacitatea de a organiza si de a lucra
in echipa, capacitate de analiza si
sinteza, asumarea responsabilitatilor,
cunostinte operare PC - Windows,
Microsoft Office, utilizarea programelor
de contabilitate. Termenul de depunere
a dosarelor este 19.03.2020, ora 14.00.
Relaţii suplimentare la telefon
0332101115, Biroul Resurse Umane,
Salarizare si la sediul Filialei.
l Primăria Municipiului Dorohoi, cu
sediul în: municipiul Dorohoi, strada
Grigore Ghica , nr.34, județul Botoşani,
în baza Hotărârii de Guvern nr.
286/2011, precum si a OUG nr.57/2019,
organizează concurs pentru ocuparea
următorului post vacant, pentru 1
funcție de natura contractuala de
execuție, pe perioada nedeterminata,
astfel: Denumirea postului : 1 post de
referent, gradul profesional IA.
Condiții specifice de participare la
concurs: nivelul studiilor: studii medii,
finalizate cu diploma de bacalaureat.
vechime în specialitatea studiilor: 6 ani
si 6 luni. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:
27.03.2020, ora 10.00, la sediul instituției. Interviu: in maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Dosarele de înscriere se depun la sediul
instituției în termen de 10 de zile
lucrătoare de la data afişării anunțului,
respectiv in perioada 05.03.202018.03.2020. Date contact: Primăria
Municipiului Dorohoi, Compartimentul Resurse Umane, consilier,
Carmen Gavriliu, telefon 0231/610133
int.113.
l Counsel Group Frankfurt SRL cu
sediul în localitatea Bucureşti, str.
Sevastopol, nr. 13–17, judeţul Bucureşti, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei vacante de: Consultant în informatică. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică în
data de 27.03.2020; -Proba interviu în
data de 27.03.2020. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii
(obligatoriu): Superioare absolvite;
-vechime (obligatoriu): min 3 ani;
-Certificări obligatorii: DELL BOOMI:
DevOps Engineer Professional Certification for AWS, Professional Architect,
Professional Developer, Production
Administrator. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la adresa de email:
mirela.hampu@cgf-ag.com. Relaţii
suplimentare: persoană de contact:
Hampu Mirela, telefon: 0766682414.
l Unitatea Militară 01915 Cristian din
Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs pentru încadrarea unui
post vacant de conducere de personal
civil contractual la UM 01915 Cristian,
astfel: -Contabil şef gradul II, studii
superioare cu licență în domeniul
economic– specializare Management
Financiar Contabil, deținerea certificatului de atestare a cunoştințelor dobân-
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dite în Sistemul European de Conturi
(SEC), 8 ani vechime în muncă, 8 ani
vechime în specialitatea studiilor.
Concursul se va desfăşura, la sediul
U.M. 01915 Cristian, astfel:
-19.03.2020, până la ora 15.00 - data
limită de depunere a dosarelor;
-27.03.2020, începând cu ora 10.00–
proba scrisă; -02.04.2020, începând cu
ora 10.00– interviu. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor
face la sediul U.M. 01915 Cristian,
Strada Eroilor nr.33, localitatea Cristian, Județul Braşov, unde vor fi afişate
şi detaliile organizatorice necesare.
Datele de contact ale secretariatului, la
telefoanele: 0368/001026 şi
0268/257172, de luni până vineri, între
orele 08.00-15.00.

CITAŢII
l Pârâta SC Laurando SRL, este
citată la Judecătoria Iaşi, dosar
nr.33583/245/2019, la complet 22 la
data de 24.03.2020, ora 8.30 în proces
cu SC Sabo Trans SRL cauză cu obiect
cerere valoare redusă.
l Se citeaza paratul Frăţilă Bebe cu
domiciliu necunoscut la Judecătoria
Chişineu- Criş pentru data de
12.03.2020 in proces de divorţ cu
Frăţilă Mirela,Dosar nr. 2806/210/2019.
l Numita Rorbecher Elfride (fostă
Roth), cu ultimul domiciliu cunoscut în
municipiul Sibiu, str. M. Kogălniceanu,
nr.34, jud.Sibiu, este citată la Judecătoria Sibiu, pentru data de miercuri
15.04.2020, ora 10.00, Completul C4
Civil, sala A, în calitate de pârâtă, în
dosarul civil 6930/306/2019, în proces
de sistarea comunității de bunuri, cu
reclamant Roth Gheorghe.
l Se citează doamna Brâncoveanu
Daniela, în calitate de pârâtă, cu domiciliul cunoscut în Rovinari, str. Termocentralei nr. 1, bl. T5, sc. 5, et. 4, ap. 16,
Jud. Gorj, în data de 26.03.2020, orele
9.00, la Judecătoria Tg-Jiu, în dosar nr.
13251/318/2019.
l Oprea Florea, Dehelean Aurica frati,
Ionita Gheorghe si Petrescu Ana nepoti
ai defunctului Ionita Nicolae, decedat
la 16 mai 2014 in Bucuresti, strada
Gheorghe Petrascu, nr 6 sector 3, toti
cu domiciliu necunoscut, sunt chemati
in 25.03.2020, ora 10:30 la Biroul Notarial Baias Valeria din Calea Plevnei
131A Bucuresti, telefon 0213191330
pentru dezbaterea succesiunii.

DIVERSE
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea administrativ-teritorială Vâlcelele, din judeţul Buzău,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.2, 7, 8, 10 ,11, 14, 15,
32, 34, 37, 39, începând cu data
10.03.2020, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăria Vâlcelele, 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
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rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară: http://ancpi.ro
docs/?dir=Buzau.
l S.C Hunt Oil Company Of Romania
S.R.L, titular al proiectului: “Forajul şi
echiparea sondei de explorare ASTRID
1” anunţă publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de
catre APM Buzau, in cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul: “Forajul şi
echiparea sondei de explorare ASTRID
1”, cu amplasamentul in extravilan sat
Padina, nr. cad. 20496, T 37, P 253, nr.
cad. 20103, T 37, P 253, De FN, De 157,
comuna Padina, județul Buzău.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la desiul APM Buzau, din
Buzău, str. Sf. Sava de la Buzău, nr. 3,
in zilele de luni pana vineri, intre orele
08:30 - 13:00, precum si la urmatoarea
adresa de internet: http:\\www.apmbz.
anpm.ro. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii
anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia
mediului.
l SC Rewe România SRL, cu sediul în
comuna Ștefăneştii de Jos, str. Buşteni,
nr.7, județul Ilfov, anunță public solicitarea de revizuire a autorizației de
mediu nr. 198/07.11.2012 pentru obiectivul „Penny Market”, amplasat în
Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 46G,
județul Galați. Eventualele propuneri şi
sugestii din partea publicului privind
activitatea menționată vor fi transmise
în scris şi sub semnătură la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Galați ,
str.Regiment 11 Siret, nr. 2, județul
Galați, în zilele de luni - joi, între orele
8.00-16.30 şi vineri între orele 8.0014.00, în termen de cel mult 10 zile de la
data publicării prezentului anunț.
l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul
in loc.Stefanestii de Jos, str. Busteni,
nr.7, CUI RO13348610, J23/886/2005,
jud.I lfov, anunta publicul interesat ca a
depus la APM Caras-Severin documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru desfasurarea
activitatilor: Supermarket-cod CAEN
4711- comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si
tutun, cod CAEN 4724; 1071; coacerea
si comercializarea produselor de panificatie &patiserie congelata pe amplasamentul situat in Oras Bocsa, str.
Autogarii, nr.6, judetul Caras-Severin.
Eventualele sugestii si observatii se vor
depune in scris la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Caras-Severin, str.Petru Maior, nr.73, Mun.
Resita, tel. 0255.223.053; 0255.231.526;
fax: 0255.226.759; e-mail: office@
apmcs.anpm.ro; in zilele de luni-joi,
intre orele 09:00-15:00 si vineri intre
orele 09:00-13:00. pe toata durata derularii procedurii.
l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul
in loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni,
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nr.7, CUI RO13348610, J23/886/2005,
jud.Ilfov, anunta publicul interesat ca a
depus la APM Caras-Severin documentatia tehnica pentru obtinerea
autorizatiei de mediu pentru desfasurarea activitatilor: Supermarket-cod
CAEN 4711- comert cu amanuntul in
magazine nespecializate cu vanzare
predominanta de produse alimentare,
bauturi si tutun, cod CAEN 4724; 1071;
coacerea si comercializarea produselor
de panificatie &patiserie congelata pe
amplasamentul situat in Mun.Caransebes, str.Ardealului, nr.112A, judetul
Caras-Severin. Eventualele sugestii si
observatii se vor depune in scris la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Caras-Severin, str.Petru
Maior, nr.73, Mun.Resita, tel.
0255.223.053; 0255.231.526; fax:
0255.226.759; e-mail: office@apmcs.
anpm.ro; in zilele de luni-joi, intre orele
09:00-15:00 si vineri intre orele 09:0013:00. pe toata durata derularii procedurii.
l Unitatea administrativ-teritorială
Piscu Vechi, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 24, începând cu data de
10.03.2020, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei Piscu Vechi,
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 documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât cele
menționate mai sus nu vor fi luate în
considerare.
l Comunicat de presă UAT Feldioara,
județul Braşov. Anunț prealabil privind
afişarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Denumire
județ: Braşov. Denumire UAT: Feldioara. Unitatea administrativ teritorială
Feldioara, județul Braşov, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele nr.12, 19,
30, 31, 32, 35, pe o perioadă de 60 de
zile calendaristice, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Data de început a afişării:
16.03.2020. Data de sfârşit a afişării:
15.05.2020. Adresa locului afişării
publice: la sediul Primăriei comunei
Feldioara, situat în comuna Feldioara,
strada Octavian Goga, nr.55, județul
Braşov, precum şi pe pagina de
internet: http://www.primaria-feldioara.ro. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei comunei
Feldioara. Informații privind
Programul național de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe
site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/
pnccf/
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: 1.Municipiul
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Vaslui, str.Spiru Haret, nr. 2, județul
Vaslui, telefon 0235.310.999, fax
0235.315.946, e-mail: pmv@primariavaslui.ro, achiziții2@primariavaslui.ro,
cod fiscal 3337532. Invită persoanele
fizice şi juridice fără scop patrimonial,
respectiv asociațiile şi fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc
condițiile prevăzute de Legea nr.
350/2005, să depună oferta în scopul
atribuirii contractelor de finanțare
nerambursabilă, pentru domeniul:
Sport. 2.Procedura aplicată pentru
atribuirea contractelor de finanțare
nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2020 este prevăzută
de art.6 din Legea nr.350/2005, privind
regimul finanțărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general
de Municipiul Vaslui. 3.Sursa de finanțare a contractului: buget local Reglementări legale privind acordarea de
finanţare nerambursabilă: -Legea
nr.350/2005 -privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; -Legea
Educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000,
cu modificările şi completările ulterioare; -Ordinul nr.664/2018 -privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri
publice a proiectelor sportive; -HG nr.
1447/2007 -privind aprobarea
Normelor financiare pentru activitatea
sportivă; -Ghidul privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general,
aprobat prin HCL nr.43/2016, modificat şi completat prin HCL nr.4/2017,
HCL nr. 22/15.02.2018 şi HCL
49/25.04.2019; -Hotărârea Consiliului
Local Vaslui nr.13/20.02.2020 privind
aprobarea bugetului local al Municipiului Vaslui pe anul 2020. 4.Obiectul:
Finanțare nerambursabilă a unor
proiecte din cadrul programului sportiv
de utilitate publică „Sportul pentru
toți” şi „Promovarea sportului de
performanță”, proiecte înaintate de
către structuri sportive fără scop patrimonial din municipiul Vaslui pentru
anul 2020. 5.Procedura: Selecție
publică de proiecte organizată în baza
prevederilor Legii nr.350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru
activități non profit de interes general şi
Legii nr.69/2000, legea educației fizice şi
sportului. 5. Cerinţe minime de calificare: Cererile de finanţare nerambursabilă vor fi însoţite, obligatoriu, de
următoarele documente: a)Actul de
înfiinţare al organizaţiei solicitante
semnat, ştampilat şi datat (o copie
certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii); b)Statut
semnat şi ştampilat cu mențiunea
„conform cu originalul”; c)Certificat de
înregistrare fiscală (o copie certificată
de către reprezentantul autorizat al
respectivei organizaţii); d)Certificatul
de identitate sportivă (o copie certificată de către reprezentantul autorizat
al respectivei organizaţii); e)Dovada
afilierii la federaţia sportivă naţională
de specialitate şi/sau la asociaţia pe
ramură de sport judeţeană; f)Ultimul
raport anual de activitate cu detalii
referitoare la rezultatele obţinute şi la

finanţările obţinute (numele finanţatorului, valoarea contractului finanţat,
durata derulării); g)Cel mai recent
bilanţ contabil (contul de profit şi de
pierderi, balanţa anuală pentru ultimul
an financiar încheiat) al solicitantului,
semnat de reprezentantul legal al organizaţiei solicitante şi avizat de Administraţia Financiară (o copie certificată
de către reprezentantul autorizat al
respectivei organizaţii); h)Certificatul
de înregistrare în Registrul persoanelor
juridice fără scop patrimonial (o copie
certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii); i)
Dovada afilierii la federaţia sportivă
naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană; j)
Certificate fiscale care atestă că solicitantul nu are obligaţii exigibile către
stat şi bugetul local (emise de DGFPS
Vaslui şi Serviciul Finanţelor Publice
Locale Vaslui); k)Copii după diplome
sau clasamente oficiale; l)Curriculum
Vitae al coordonatorului de proiect ; m)
Declaraţie pe propria răspundere
conform modelului din Ordinul
nr.664/2018 privind finanțarea din
fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive; n)Declaraţie de parteneriat, în cazul în care există parteneri,
numai dacă este cazul; o)Declaraţie de
imparțialitate -conform modelului din
Anexa 2 (din ghidul solicitantului); p)
Declaraţie pe propria răspundere din
partea solicitantului/şi a partenerului
(dacă este cazul) că nu se af lă în
niciuna din situaţiile de excludere
menţionate în Ghidul Solicitantului,
conform modelului din Anexa 3 (fila 43
din ghidul solicitantului); 6.Durata
finanțării: anul 2020. 6.1.Documentația
pentru elaborarea si prezentarea
propunerilor de proiect va fi preluată
de către cei interesați de la sediul Municipiului Vaslui, str.Spiru Haret, nr.2,
camera 303, etaj 3 -Serviciul achiziții
publice, telefon 0235.310.999, interior
140, sau 132, pe bază de cerere. Documentaţia necesară elaborării şi prezentării propunerilor de proiect este
disponibilă şi în format electronic pe
site-ul instituției. 6.2.Informatii suplimentare se pot obţine de la sediul
Primăriei Municipiului Vaslui, telefon
0235.310.999, interior 140/132. 7.Infomații si clarificări cu privire la documente: întrebările pot fi trimise prin fax
(0235.315.946) sau e-mail: pmv@
primariavaslui.ro, achizitii2@primariavaslui.ro, corina.frentescu@primariavaslui.ro, cu cel puțin 6 zile înainte de
data limită pentru depunerea propunerilor de proiect la adresa indicată mai
sus, indicând clar numele Programului
Local pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes
general pe anul 2020. Autoritatea
finanţatoare va răspunde cererilor de
clarificări cu cel puțin 4 zile înainte de
data limită pentru depunerea proiectelor. 8.Data limită pentru depunerea
propunerilor de proiect este 06.04.2020,
ora 13.00. 9. Adresa la care trebuie
depuse propunerile de proiect: Cererile
de finanţare nerambursabilă trebuie
trimise în plic sigilat, recomandat, prin
poştă, mesagerie expresă sau înmânate
personal (aducătorului i se va elibera o
confirmare de primire cu dată şi ora
depunerii) la adresa indicată mai jos:
Adresa pentru trimiterea prin poştă,
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mesagerie expresă sau personal: municipiul Vaslui, str.Spiru Haret, nr. 2,
Vaslui, județul Vaslui, Registratura
generală, parter. Cererile de finanţare
trimise prin orice alte mijloace (ex.fax
sau e-mail), trimise la alte adrese sau
depuse după ora stabilită, vor fi
respinse. Cererile de finanţare (formularul de cerere, bugetul şi documentele
prevăzute în lista de verificare) trebuie
să fie depuse în plic închis.Documentația va avea paginile numerotate şi va
conţine un opis. Plicul trebuie să poarte
numărul de referinţă al Solicitării de
Propunere de Proiecte (CLV 2020-01),
numele complet şi adresa solicitantului,
domeniul pentru care se aplică,
respectiv „Sport”, şi menţiunea “A nu
se deschide înainte de sesiunea de
evaluare”. 10.Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect:
06.04.2020, ora 15.00, municipiul
Vaslui, str.Spiru Haret, nr.2, județul
Vaslui. 11.Selecția şi evaluare proiectelor în vederea finanțării nerambursabile se va face de către comisia de
evaluare în perioada 07.04-10.04.2020.
12. Data publicării rezultatelor selecției
proiectelor: 13.04.2020. 13.Depunerea
contestațiilor se va face în termen de 3
zile de la data afişării rezultatelor. 14.
Contestațiile vor fi soluționate în
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la
data expirării termenului de depunere
a contestațiilor. 15.Data transmiterii
anunțului de participare catre Monitorul Oficial RA: 04.03.2020.
l Anunț prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea administrativ-teritorială Fântânele, din județul Mureş,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.57, 58, începând cu
data de 10 martie 2020 pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Primăriei
comunei Fântânele, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară.
l SC Visto Primex SRL anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul Construire hală
depozitare piese auto, propus a fi
amplasat în Bragadiru, strada Macului
nr. 1-3, nr. CAD. 102558. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului Ilfov din
Aleea Lacul Morii Nr.1, Sector 6, Bucureşti şi la sediul SC Visto Primex SRL,
Bcureşti, Sector 5, str. Luis Pasteur
nr.51, în zilele de L-V, între orele 08.0016.30. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului
Ilfov.

ADUNĂRI GENERALE
l Composesoratul Pădurilor şi Păşunilor Foştilor Iobagi din Agirbiciu
convoacă Adunarea Generală a
membrilor composesori, în data de
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22.03.2020, de la ora 14.00, la Căminul
Cultural din loc.Agirbiciu, jud. Cluj.
Ordinea de zi este următoarea: 1.
Raportul Consiliului de administrație;
2.Raportul Comisiei de cenzori; 3.
Actualizarea Tabelului cu membrii
Composesoratului; 4. Numirea cenzorului Composesoratului; 5.Modificarea
şi validarea unor articole din Statutul
Composesoratului; 6.Diverse. În situația în care la data şi ora stabilite nu se
întruneşte cvorumul necesar, următoarea Adunare Generală se convoacă
pentru data de 29.03.2020, în aceeaşi
locație şi de la aceeaşi oră.
l Consiliul de Administraţie al S.C.
“Antrepriza de Construcţii Montaj Nr.
1” (ACM 1) S.A., convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor în
ziua de 07.04.2020, ora 10,00 la sediul
societăţii din Bdul Ion Mihalache Nr.
323A, sector 1, cu următoarea ordine
de zi: 1. Alegerea Consiliului de Administraţie; 2. Diverse. În cazul în care nu
se întruneşte cvorumul, a doua
A.G.O.A. va avea loc în ziua de
10.04.2020 în acelaşi loc şi la aceeaşi
oră.

LICITAŢII
l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ
Anunţă organizarea licitaţiei publice
pentru închirierea unui teren în suprafață de 1 mp, situat în municipiul
Piatra-Neamț, str. Mihai Eminescu,
nr.14, bl.E1, sc.B, în vederea amplasării
unui totem publicitar. 1. Informații
generale privind autoritatea contractantă: Municipiul Piatra-Neamț, str.
Ștefan cel Mare nr.6-8, Piatra-Neamț,
judeţul Neamț, telefon 0233218991, fax
0233215374, email primariapn@yahoo.
com, infopn@primariapn.ro. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică: Bunul scos la
licitație spre închiriere, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Piatra-Neamț nr. 339 din 24.10.2019 şi
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, face parte din domeniul public al
municipiului Piatra-Neamț. 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:
În urma unei cereri scrise a persoanei
interesate, adresată Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului PiatraNeamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8,
Piatra-Neamț, județul Neamț. 3.2.
Denumirea şi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Direcția Patrimoniu a
Primăriei Municipiului Piatra-Neamț,
str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, PiatraNeamț, județul Neamț, telefon
0233218991- interior 152, fax
0233215375, adresa de e-mail puiu.
fecic@primariapn.ro. 3.3. Costul şi
condițiile de plată pentru obținerea
unui exemplar al documentației: 10 lei
şi se poate achita direct la casieria
Primăriei Municipiului Piatra-Neamț,
sau prin ordin de plată în contul Municipiului Piatra-Neamț
RO82TREZ4915006XXX000150,
deschis la Trezoreria municipiului
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Piatra-Neamț. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 20/03/2020, ora
12:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
30/03/2020, ora 16:30. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Municipiul
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.
6-8, județul Neamț, Direcția Patrimoniu. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:2
exemplare - original și copie. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
31/03/2020, ora 14:00, la sediul Municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel
Mare, nr. 6-8, județul Neamț. 6. Instanța
competentă în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Judecătoria Municipiului
Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun,
nr. 16-18, județul Neamț, telefon
0233214019, fax 0233216585, adresa de
e-mail: jud-piatraneamt@just.ro.
l Debitorul Moldocons Grup SRL
societate 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 Publicitate Imobiliara
Valenii de Munte. Pret pornire licitatie
- 35.750,00 Euro; 2.Proprietate imobiliara - ”teren extravilan in suprafata de
169.959 mp. gasiti la masuratoare 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
Vitioarei, Judet Prahova, prin incheierea nr. 9954/2008, eliberata de OCPI Prahova, Biroul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Valenii de Munte.
Pret pornire licitatie - 153.500,00 Euro
exclusiv TVA; 3.Proprietate imobiliara
-”teren extravilan 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. cadastral 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 Imobiliara Valenii de Munte. Pret
pornire licitatie - 29.500,00 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 29.276,49
Lei exclusiv TVA; 5.Bunuri mobile de
tip materiale, apartinand Moldocons
Grup SRL, in valoare de 44.918,92 Lei
exclusiv TVA. -Pretul Caietului de
sarcini pentru proprietatile imobiliare
”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 25%
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 14.00 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 bunurile 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 13.03.2020,
ora 10:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data de
20.03.2020; 27.03.2020; 03.04.2020;
10.04.2020, ora 10:00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti,
Str. Cuptoarelor, Nr.4, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
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:
Consiliul Local Corcova, strada Principală, Comuna Corcova, județul
Mehedinti, telefon 0786.350.575, fax
0252.383.464, e-mail: primariacorcova_mh@yahoo.com, cod fiscal
4818631. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
-teren în suprafață de 30mp, în satul
Corcova, comuna Corcova, situat în
fața proprietății Mărăcine Gheorghe,
ce aparține domeniului public al
Consiliului Local Corcova, județul
Mehedinți, conform HCL 9/13.02.2020
și temeiului legal: OUG 57/03.07.2019;
-spatiu de 12mp, situat în clădirea
fostului CAP, sat Corcova, comuna
Corcova, județul Mehedinți, ce aparține domeniului public al Consiliului
Local Corcova, județul Mehedinti,
conform HCL 9/13.02.2020 și temeiului legal: OUG 57/03.07.2019; -spațiu
de 10mp, situat în sediul fostei Școli
din satul Vlădășești, comuna Corcova,
județul Mehedinți, ce aparține domeniului public al Consiliului Local
Corcova, județul Mehedinti, conform
HCL 9/13.02.2020 și temeiului legal:
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitațile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul

instituției, Compartimentul Secretariat. 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: Compartimentul Secretariat din cadrul
Primăriei Comunei Corcova, strada
Principală, județul Mehedinți.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 20 Lei/ exemplar, se achită cash
la casieria Primăriei Comunei
Corcova. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 13.04.2020, ora
14.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 14.04.2020, ora 10.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Corcova, Compartimentul Secretariat, strada Principală, județul Mehedinți. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun 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: 16.04.2020,
ora 11.00, Primăria Comunei Corcova,
strada Principală, județul Mehedinți.
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
Mehedinți, Bulevardul Carol, nr.14,
Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, telefon 0252.208.200, fax
0252.314.666, email: registratura-trm@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
04.03.2020.
l Anunț publicitar privind vânzarea
prin licitație a masei lemnoase pe picior
din zona de siguranță a drumurilor județeane, proprietatea publică a județului
Ialomița. La sediul Consiliului Județean
Ialomița, situat în municipiul Slobozia,
Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița,
va avea loc la data de 27.03.2020, ora
11.00, licitație în vederea vânzării masei
lemnoase pe picior din zona de siguranță
a drumurilor județeane, proprietatea
publică a județului Ialomița, conform
Hotărârii Consiliului Județean Ialomița
nr. 145 din 30.10.2019. Cantitatea de
material lemnos scoasă la licitație
conform Actelor de Punere în Valoare,
emise de către Romsilva -Direcția Silvică
Ialomița -Ocolul Silvic Urziceni și Ocolul
Silvic Slobozia, este de 3.187mc, fiind
dispusă pe 15 tronsoane din drumurile
județeane, după cum urmează: Nr.Crt.;
DJ; Tronson; Nr.arbori; Volum brut
masă lemnoasă (mc); Preț minim Lei/
mc; 1.; 306 A; Ciochina -Crunți; 148;
215; 70,00; 2.; 203 F; Grivița -Valea
Ciorii; 91; 254; 70,00; 3.; 212; M. Kogălniceanu -DN2A; 60; 124; 70.00; 4.; 213
A; Mărculești -Scânteia; 4; 15; 70,00; 5.;
203 E; Cocora -Căzănești; 134; 304;
70,00; 6.; 306 A; Ciochina -Bordușelu;
126; 184; 70,00; 7.; 213; Chirana -Luciu;
4; 13; 70,00; 8.; 212; Tăndărei -Fetești;
133; 318; 70,00; 9.; 306; Crunți -Reviga;
91; 140; 70,00; 10.; 201; Bordușelu

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
-Tandarei; 108; 165; 70,00; 11. ;102 H;
Limita Buzău -Grindu; 100; 180; 70,00;
12.; 102 H; Grindu -Colelia; 72; 220;
70,00; 13.; 102 H; Colelia -Cocora; 28;
144; 70,00; 14.; 203 B; Manasia -Grindu;
384; 814; 70,00; 15.; 102 H; Miloșești
-Reviga; 169; 97; 70,00. 1.Procedura:
-Licitație; 2.Criteriul de atribuire al
contractului de vânzare-cumpărare este
cel mai mare preț ofertat –Lei/mc.
3.Garanția de contractare -este egală cu
5% din valoarea de pornire la licitație,
pentru volumul de masă lemnoasă pe
care intenționează să îl cumpere. 4.
Garanția de bună execuție a contractului
este de 10% din valoarea contractului
fără TVA. 5.Caietul de sarcini se poate
procura începând cu data publicării
anunțului publicitar de la sediul Consiliului Județean Ialomița. Caietul de
sarcini împreună cu Instrucțiunile
privind organizarea și desfășurarea
procedurii se pot achiziționa la prețul de
10Lei. 6.Termenul limită de depunere a
ofertelor este data de 26.03.2020, ora
16.30, la registratura Consiliului Județean Ialomița. 7.Data primiri solicitări
de clarificări 18.03.2020. 8. Deschiderea
și evaluarea ofertelor va avea loc în data
de 27.03.2020, ora 11.00, la sediul Consiliului Județean Ialomița. 9.Valabilitatea
ofertelor: 90 de zile de la data depunerii.
10.Limba de redactare a ofertei: română.
11.Încheierea contractului de vânzare-cumpărare -10 zile lucrătoare de la
data finalizării licitației, respectiv a
negocierii. 12.Informații suplimentare:
la numărul de telefon 0243.230.201,
int.244, fax 0243.233.000, Compartiment patrimoniu public și privat,
persoană de contact: consilier Șelaru
Gheorghe.
l SC ROVIT SA, societate aflata in
reorganizare judiciara, prin administrator judiciar anunta vanzarea la licitatie urmatorului activ af lat in
patrimoniul debitoarei, respectiv
Spațiului comercial Incinta „Magazin
Vinuri” Valea Calugărească, situat in
com. Valea Calugărească, jud. Prahova,
in suprafata de 72 mp, P+1E, in incinta
gradinitei de copii, la pretul de 92400 lei
fara TVA. Constructia nu este intabulata in Cartea funciara, fiind edificata
pe un teren care nu este proprietatea SC
Rovit SA. Daca cumparatorul este o
societate platitoare de TVA, va opera
taxarea inversa, iar pretul nu va fi
purtator de TVA. Licitatia publica are
loc in baza hotararilor Adunarii Creditorilor din 09.03.2011, 30.05.2013 si
27.07.2017 a regulamentului de participare la licitatie si a caietului de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de:
11.03.2020, 19.03.2020, 16.03.2020,
25.03.2020, 26.03.2020, 31.03.2020,
07.04.2020, 09.04.2020, 13.04.2020,
15.04.2020, 21.04.2020, 23.04.2020,
27.04.2020, 29.04.2020,
05.05.2020,08.05.202, 11.05.2020,
15.05.2020, 22.05.2020, 27.05.2020 orele
12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.
12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Vanzarea se
face conform caietului de sarcini
intocmit de administratorul judiciar in
cuantum de 1000 lei + TVA. Relatii la
telefon 0344104525.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l SC ROVIT SA, societate aflata in
reorganizare judiciara, prin administrator judiciar anunta vanzarea la licitatie a unor bunuri aflate in patrimoniul
debitoarei, in sensul ca urmatoarele
bunuri, respectiv: Ferma 5 - compusa
din: constructii cantina, sopron,
depozit, anexa atelier mecanic, bloc
locuinte, rezervor poliester, 30 t, și teren
aferent 3295 mp, situata in Bucov, sat
Chitorani, zona Valea Orlei, jud.
Prahova 428.550 lei +TVA; Ferma 9 compusa din constructii: Sopron
Cizelat (Depozit), Cladire Cantina,
Grajd pt Cai, Sediu Ferma - Cladire
Condeescu, Sopron Ingasaminte
chimice, Gard Imprejmuire, Baraca
Dormitor, Cladire Depozit, Atelier
Mecanic, Rezervor pt Apa cu Sup
Metal, Platforma Beton + Modernizare
Drum, Retea Electrica Aeriana,
Rezervor motorina, Spatiu Depozitare
– Platforma, Grup sanitar, Rampa,
Beci, fundatie, WC, bazin si terenul
intravilan aferent in suprafata de 9.157
mp, situata in Urlati, loc. Valea Mieilor,
jud. Prahova la pretul de 416.575 lei si o
serie de bunuri mobile, respectiv: subsolier 1 buc. la pretul de 105 lei (fara TVA),
bena remorca, 2 buc la pretul de 985 lei/
buc (fara TVA). Licitatia publica are loc
in baza hotararilor Adunarii Creditorilor
din 09.03.2011, 30.05.2013, 05.08.2013
12.08.2013, 29.07.2014, 29.07.2014,
22.01.2015 a regulamentului de participare la licitatie si a caietului de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Pretul
de pornire al licitatiei este redus cu 50%
din pretul stabilit in raportul de evaluare.
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data
de: 09.03.2020, 12.03.2020, 16.03.2020,
18.03.2020, 20.03.2020, 23.03.2020,
25.03.2020, 30.03.2020, 31.03.2020,
02.04.2020 , 06.04.2020, 08.04.2020,
09.04.2020, 13.04.2020, 15.04.2020,
27.04.2020, 06.05.2020, 13.05.2020,
20.05.2020, 27.05.2020 orele 12.00, la
sediul administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.
33S1, et. 7, cab 7B. Detalii in caietul de
sarcini si la telefon 0344104525.

PIERDERI
l Pierdut Legitimație student. Stoica
Mihai Lucian- Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea București.
l Pierdut câine bichon alb, de talie
mare, Bragadiru, Ilfov. Are microcip, e
sterilizat și răspunde la numele Oscar.
0728.726.203.
l Societatea Allegria Shandin SRL,
CUI: 38326692, pierdut Certificate
Constatatoare sediu social și terți,
ambele nr.71986/09.10.2017. Le declar
nule.
l Pierdut parafă pe numele dr.Natalia
Istrate, medic primar nefrolog, cod
656/669267, eliberată de DSP Dolj. Se
declară nulă.
l Pierdut certificat de ambarcaţiune de
agrement pentru ambarcațiunea
0785-TL emis de Căpitănia Portului
Tulcea la data de 18.08.2002 pe numele
Damianov Grigore. Îl declar nul.

