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OFERTE SERVICIU
l Samira Cookies, cu sediul în 
Craiova, CUI: 39883225, angajează 
brutar. Cerințe: cursuri de calificare, 
fără experiență. Tel.0726.907.070.

l Societatea comercială XIAO 
YOUDONG SRL, cu sediul în Lupeni, 
jud.Hunedoara, angajează lucrător 
pentru postul vacant „Manipulant 
marfă”. Oferta este valabilă și pentru 
cetățenii UE sau NON UE. Relații la 
tel.0747.937.198.

l COMPANIE mentenanță Bucu-
rești angajează: personal montaj 
sisteme rafturi; frigotehniști; elec-
tricieni; sudori; zugravi; rigipsari; 
dulgheri. Salariu motivant, cazare 
gratuită, contract nedeterminat de 
muncă. 0735.528.213.

l Cămin de bătrâni din sectorul 2, 
angajeză infirmieră, bucătăreasă, îngri-
jitoare și mecanic de întreţinere. 
Telefon: 0722441267.

l Spitalul de Psihiatrie „Sf.Maria” 
Vedea, cu sediul în Vedea, județul 
Argeș, organizează în conformitate cu 
HG nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea a patru posturi contractual 
vacante de îngrijitoare. 1.Concursul se 
desfășoară în cadrul Liceului Tehno-
logic Vedea astfel: -în data de 
26.07.2019, ora 10.00, pentru proba 
scrisă; -în data de 01.08.2019, ora 
10.00, pentru interviu. 2.Condiții speci-
fice de participare la concurs: -școală 
generală; -fără vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în perioada 05.07.2019-
18.07.2019, ora 14.00, la sediul Spita-
lului de Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea, 
biroul RUNOS. Pe site-ul Spitalului de 
Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea, respectiv: 
www.spitalpsihiatriesfmaria.ro, și la 
avizierul spitalului se află afișate: 
-anunțul; -tematica și bibliografia de 
concurs; -fișa postului vacant. Relații 
suplimentare la telefon: 0248.248.109, 
biroul RUNOS și pe: www.spitalpsihia-
triesfmaria.ro.

l Inspectoratul de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier- 
ISCTR, cu sediul în București, B-dul 
Dinicu Golescu,  nr.38,  sector 1, 
anunţă amânarea concursului conform 
HG nr.286/2011 pentru ocuparea 
postului contractual vacant de arhivar, 
consilier juridic și inspector de trafic 
rutier organizat iniţial: -Proba scrisă în 
data de 10.07.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 16.07.2019, ora 
10.00, astfel: -Proba scrisă în data de 
15.07.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 19.07.2019, ora 10.00. Prin 
acest anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, număr 674/14.06.2019, pagina 5, 
cod 211.743. Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Penitenciarul-Spital București-Ra-
hova scoate la concurs 3 posturi de 
personal contractual infirmieră, prevă-
zute cu nivel de studii-minim generale, 
fără condiții de vechime. Anunțul este 

publicat și pe site-ul anp.gov.ro-Ca-
rieră/Concursuri din sursă externă/
Concursuri în curs de derulare. Dosa-
rele de înscriere se pot depune la sediul 
Penitenciarului-Spital București-Ra-
hova din București, Șoseaua Alexan-
driei nr.154, sector 5, până la data de 
19.07.2019, ora 15.00. În cazul în care 
în perioada desfășurării concursului, 
anumite zile vor fi declarate libere, 
calendarul estimativ se va decala cores-
punzător. Toate probleme vor fi susți-
nute la sediul Penitenciarului-Spital 
București-Rahova, după cum urmează: 
pentru posturile vacante de infirmier, 
proba scrisă se va susține în data de 
29.07.2019 ora 12.00, proba practică se 
va susține în data de 02.08.2019 înce-
pând cu ora 12 potrivit programărilor. 
Informații suplimentare se pot obține 
la teefon 021.421.33.34/ interior 
351/360 și de la structura de resurse 
umane a Penitenciarului-Spital Bucu-
rești-Rahova, doamna agent șef prin-
cipal de penitenciare Gica Raita.

l Universitatea Tehnică de Construcţii 
București (U.T.C.B.) cu sediul în Bucu-
rești, Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul 2, organizează concurs, conf. 
H.G. nr.286/2011, pentru ocuparea 
unui  post contractual temporar, vacant 
de îngrijitor în cadrul Direcţiei Admi-
nistrative, Serviciul Administrativ și 
Patrimoniu. Condiţii specifice: studii 
generale, minim 8 clase, experienţă în 
muncă 0 ani, rapiditate și îndemănare, 
organizarea locului de muncă, rigurozi-
tate în ceea ce privește regulile de 
igienă, ordonată, serioasă, disciplinată, 
o atitudine pozitivă și conciliantă în 
relaţiile cu colegii și nu a încetat 
contractul de muncă din motive disci-
plinare în ultimii 5 ani. Data limită 
până la care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
12.07.2019 la sediul U.T.C.B., din Bd. 
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, 
Blocul Administrativ, camera nr. 33, în 
intervalul orar: 08:00 - 15:30. Proba 
scrisă va avea loc în data de  
22.07.2019, ora 10:00 la sediul U.T.C.B, 
din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 
2, Blocul Administrativ, camera nr. 31, 
et.1. Data și ora interviului vor fi anun-
ţate după proba scrisă. Relaţii supli-
mentare la sediul U.T.C.B. din Bd. 
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, 
Blocul Administrativ, camera nr. 33, pe 
w w w. u t c b . r o  s a u  l a  t e l e f o n : 
0212421208, persoana de contact: 
Dragomir Margareta.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Giurgiu, cu sediul în 
Giurgiu, B-dul. 1907, Nr. 1, Sc. B, Jud. 
Giurgiu, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contractuale 
vacante de execuţie, pe perioadă deter-
minată de 36 de luni, din cadrul Servi-
ciului Cadastru -Biroul Înregistrare 
Sistematică, pentru implementarea 
Programului naţional de cadastru și 
carte funciară, conform H.G. nr. 
286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, după cum urmează: 1 
post de consilier gradul IA. Concursul 
se va desfășura astfel: Proba scrisă în 
data de 29.07.2019: ora 10.00. Proba 
interviu în data de 01.08.2019: ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 

candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -nivelul studiilor: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă sau studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
inginerie geodezică/ geodezie, inginerie 
economică/ economic, îmbunătăţiri 
funciare, cadastru, juridic; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 ani și 6 luni. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
19.07.2019, ora 14.00, la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Giurgiu. Locul de desfășu-
rare al concursului: sediul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Giurgiu. Relaţii suplimentare la sediul 
instituţiei, Giurgiu, B-dul. 1907, Nr. 1, 
Sc. B, Jud. Giurgiu, persoana de 
contact: CHIRECEANU Marinela, tel. 
0246.216444, int. 120, e-mail: gr@
ancpi.ro sau pe site-ul: www.ocpi-
giurgiu.ro.

l Spitalul Prof. Dr. Constantin Ange-
lescu, cu sediul în București, str.
Aleea-Căuzași, nr.49-51, sector 3, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant: -un post 
infirmieră -Secția Chirurgie Generală: 
-curs infirmiere organizat de OAMG-
MAMR sau curs de infirmier organizat 
de furnizori autorizați de Ministerul 
Muncii și Ministerul Sănătății; 
-vechime minim 6 luni în specialitate. 
Pentru a ocupa un post contractual 
vacant, candidații trebuie să îndepli-
nească condiții generale, conform art.3 
al Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul Spitalului Prof.
Dr.Constantin Angelescu în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, 08.07.2019-19.07.2019, între 
orele 9.00-13.00, și trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
29.07.2019, ora 10.00, iar proba prac-
tică va avea loc în data de 31.07.2019, 
ora 10.00, la sediul Spitalului Prof.Dr.
Constantin Angelescu. Relaţii supli-
mentare și tematica se pot obţine de la 
sediul Spitalului Prof. Dr. Constantin 
Angelescu, Biroul Resurse Umane, 
telefon nr.021.568.82.24.

l Grădinița cu Program Săptămânal 
„Floarea de Lotus” Odoreu, județul 
Satu Mare, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant 
de îngrijitor I M (cu atribuţii de 
muncitor de întreținere), 0,50 normă, 
durată nedeterminată, conform legisla-
ţ ie i  în  v igoare ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se organi-
zează în data de 06.08.2019, ora 9.00, la 
sediul instituţiei din localitatea Odoreu, 
str.Pionierilor, nr.2. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 19.07.2019, ora 
12.00, la sediul instituţiei Grădiniţei cu 
Program Săptămânal „Floarea de 
Lotus” Odoreu, str. Pionierilor, nr.2. 
Concursul se va desfășura astfel: 

-Proba scrisă: 06.08.2019, ora 9.00; 
-Proba interviu: 06.08.2019, ora 11.00; 
-Proba practică: 06.08.2019, ora 13.00. 
Condiţii specifice pentru ocuparea 
postului vacant, pe perioadă nedeter-
minată, cu normă 0,50 de îngrijitor I M 
(cu atribuții de muncitor de întreți-
nere): -absolvent cu studii medii; 
-vechime în specialitate: minim 2 ani. 
Informaţii suplimentare la sediul insti-
tuţiei sau tel.0261.775.345.

l Colegiul Tehnic Infoel, cu sediul în 
localitatea Bistriţa, str.Calea Moldovei, 
nr.20, judeţul Bistriţa-Năsăud, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante, pe 
perioadă determinată de 5 luni, de 
administrator patrimoniu, grad I-S, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 22.07.2019, ora 
10.00; -Proba practică în data de 
24.07.2019, ora 09.00; -Proba interviu 
în data de 25.07.2019, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare; -vechime: 
minim 6 ani în muncă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Colegiului Tehnic Infoel 
Bistriţa. Relaţii suplimentare la sediul 
Colegiului Tehnic Infoel, persoană de 
contact: Clapa Nicoleta-Monica, 
t e l e f o n :  0 2 6 3 . 2 1 1 . 5 7 3 ,  f a x : 
0263.211.573, e-mail: office@infoel.ro.

l Primăria Comunei Boțești, județul 
Vaslui, cu sediul în localitatea Boțești, 
judeţul Vaslui, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de 
execuție de inspector, grad profesional 
asistent, la Compartimentul Contabili-
tate. Concursul se va desfășura la 
sediul Primăriei, astfel: -Proba scrisă în 
data de 05.08.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu: data și ora interviului vor fi 
anunțate după proba scrisă. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul știinţelor economice; 
-cunoștinţe nivel mediu pentru operare 
calculator; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 1 an; -abilități de 
comunicare. 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 Primăriei Comunei 
Boțești, județul Vaslui, până la data de 
24.07.2019. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Boțești, 
persoană de contact: Sterea Camelia, 
secretar, telefon 0235.484.508, e-mail: 
comunabotestivs@yahoo.com.

l Primăria Comunei Vulturești, 
județul Vaslui, cu sediul în localitatea 
Vulturești, strada Principală, județul 
Vaslui, în baza Legii 188/1999, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmă-
torului post vacant pentru funcție 
publică de execuție: Denumirea 

postului: inspector, clasa I, grad profe-
sional superior; Compartimentul: 
Contabilitate. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul științelor 
economice; -cunoștinţe operare pe 
calculator, nivel mediu (Windows, 
Microsoft Office, Internet, Excel), 
modalitate prin care se va face dovada 
competențelor specifice privind cunoș-
tințele de operare pe calculator este pe 
baza documentelor care atestă deți-
nerea competențelor respective, emise 
în condițiile legii; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 7 ani; 
-condiţiile prevăzute la art.54, cap.VI, 
Secțiunea 1, Recrutarea funcționarilor 
publici, din Legea nr.188/1999, republi-
cată 2, cu modificările și completările 
ulterioare. Data, ora și locul de desfă-
șurare a concursului: -Proba scrisă: 
data 05.08.2019, ora 10.00, la sediul 
instituției. -Interviul: în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise la sediul instituției, iar  data și 
ora susținerii interviului se va afișa o 
dată cu rezultatele la proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul 
instituției în termen de 20 zile calen-
daristice de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial, respectiv în peri-
oada 5.07.2019-24.07.2019. Relaţii 
suplimentare se pot obține la sediul 
instituției sau la telefon nr.0235.457.431 
și 0740.472.529 sau primaria.vultu-
resti@yahoo.com și www.vulturesti_
vaslui.ro, persoană de contact: Marcu 
Anisoara, secretar UAT.

l Școala Gimnazială „Sfântul 
Nicolae”, cu sediul în Comuna Vînă-
tori, județul Galați, str.Eroilor, nr.7, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiiilor contractuale vacante de 
îngrijitor (2,5 norme), astfel: -îngrijitor 
I -0,5 normă Grădinița cu PN Nr.Costi; 
-Îngrijitor I -1 normă Școala Gimna-
zială „Sfântul Nicolae”, Vînători; 
-Îngrijitor II -1 normă Școala Gimna-
zială „Sfântul Nicolae”, Vînători, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 29.07.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
30.07.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: absolvent de studii gimnaziale 
(8 clase); -vechime: 3 luni vechime în 
domeniu. Candidaţii vor depune dosa-
rele 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 
Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae”, 
din comuna Vînători, județul Galați, 
str.Eroilor, nr.7. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale „Sfântul 
Nicolae”, din comuna Vînători, județul 
Galați, str.Eroilor, nr.7, persoană de 
contact: Călin Iuliana, telefon: 
0236.344.128, fax: 0236.344.390, 
e-mail: scoala_vinatori@yahoo.com.

l Școala Gimnazială „Sfântul 
Nicolae”, cu sediul în Comuna Vînă-
tori, județul Galați, organizează 
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concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de secretar I S, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 29.07.2019, ora 
9.30, -Proba practică în data de 
30.07.2019, ora 9.30; -Proba interviu în 
data de 31.07.2019, ora 9.30. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: studii superioare admi-
nistrative, economice, tehnice, 
-vechime: 5 ani în învățământ; -compe-
tențe digitale. 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 Școlii Gimnaziale „Sfântul 
Nicolae”, din comuna Vînători, județul 
Galați, str.Eroilor, nr.7. Relaţii supli-
mentare la sediul Școlii Gimnaziale 
„Sfântul Nicolae”, din comuna Vînă-
tori, județul Galați, str.Eroilor, nr.7, 
persoană de contact: Călin Iuliana, 
t e l e f o n :  0 2 3 6 . 3 4 4 . 1 2 8 ,  f a x : 
0236.344.390, e-mail: scoala_vinatori@
yahoo.com.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud. Olt, str.Crişan, nr.5, orga-
nizează concurs în data de 05.07.2019 
pentru ocuparea unui post vacant de 
referent de specialitate, gradul debu-
tant, la Serviciul RUNO, şi a unui post 
de referent de specialitate, gradul III, 
la Serviciul RUNO. Pentru postul de 
referent de specialitate, gradul debu-
tant, la Serviciul Resurse Umane, 
Normare, Organizare: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în ştiințe economice  /
juridice / administrative; -vechime în 
specialitatea studiilor: nu este cazul; 
-curs operare calculator. Pentru refe-
rent de specialitate, gradul III, la Servi-
ciul Resurse Umane, Normare, 
Organizare: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ştiințe economice/ juri-
dice/ administrative; -6 luni vechime în 
specialitate; -curs operare calculator. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
în data de 05.08.2019 -proba scrisă, 
începând cu ora 9.00, şi proba de 
interviu în termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.RUNO, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
ţului şi trebuie să conţină, în mod obli-
gatoriu, documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia şi 
tematica de concurs sunt afişate la 
sediul unităţii şi pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimen-
tare se pot obține la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNO sau  la  nr.de  t e l e fon : 
0349.802.550.

l În conformitate cu prevederile art.1 
ş i  art .7  a l in .1  din Hotărârea 
nr.286/2011, modificată şi completată 
cu Hotărârea nr.1027/2014, Primăria 
Comunei Malu Mare, judeţul Dolj, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcției contractuale 
de conducere vacantă: director în 
cadrul Centrului Social „Sfântul 
Andrei” Comuna Malu Mare, județul 
Dolj. Condiții generale de participare 
la concurs: Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute 
de art.3 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant aprobat prin HG nr. 
286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţiile specifice de 
participare la concurs: -studii superi-
oare în domeniul medical; -experiență 
de minimum 5 ani în domeniul servici-
ilor sociale. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei Malu Mare, județul 
Dolj, în data de 30 iulie 2019, ora 10.00, 
proba scrisă, şi în data de 1 august 
2019, ora 14.00, interviul. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Primăriei 
Comunei Malu Mare, din com.Malu 
Mare, str. Primăriei, nr.7, telefon: 
0251.446.145, fax: 0251.446.145, 
e-mail: primariamalumare@yahoo.
com, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării prezentului anunț în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, respectiv până la data de 18 
iulie 2019, ora 16.00. Bibliografia stabi-
lită se afişează la sediul Primăriei Malu 
Mare, județul Dolj. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Malu Mare, din com. Malu 
Mare, str.Primăriei, nr. 7, telefon: 
0251.446.145 şi la secretarul comisiei 
de concurs, telefon: 0757.063.505.

l Primăria Fruntişeni, cu sediul în 
localitatea Fruntişeni, judeţul Vaslui, 
organizează concurs, conform Legii nr. 
188/1999, pentru ocuparea funcţiilor 
publice vacante de: -inspector, clasa I, 
grad profesional superior, Comparti-
ment Contabilitate; -inspector, clasa I, 
grad profesional debutant, Comparti-
ment Achiziţii Publice. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei Comunei 
Fruntişeni, judeţul Vaslui, astfel: 
-Proba scrisă în data de 05.08.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
07.08.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă. Vechimea în 
specialitatea studiilor necesară ocupării 
funcției publice: -potrivit art.57 alin.(5) 
lit.c) din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 7 ani în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice 
pentru funcția publică de inspector, 
clasa I, grad profesional superior, 
Compartiment Contabilitate; -nu este 
necesară vechime în specialitate pentru 
funcția publică de inspector, clasa I, 
grad profesional debutant, Comparti-
ment Achiziţii Publice. 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 Primă-
riei Comunei Fruntişeni. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției Primăriei 
Comunei Fruntişeni, persoană de 
contact: Rusu Marius Gratziani 
-secretar UAT Fruntişeni, telefon/fax: 
0235.709.490, e-mail: fruntiseni@
vs.e-adm.ro.

l Comuna Aroneanu, județul Iaşi, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de inspector (S), clasa 
I, grad profesional asistent, cu atribuţii 
în domeniul registrului agricol, în 
cadrul Compartimentului Ghişeu 
Unic, Registru Agricol, Starea Civilă şi 
Resurse Umane. În vederea desfăşu-
rării concursului s-au stabilit următoa-
rele probe: selecția dosarelor de 
înscriere, proba scrisă şi interviul. 
Condiţii pentru desfăşurarea concur-
sului de recrutare: a)candidaţii vor 
depune dosarele de înscriere la concurs 
în termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial al 

României, Partea a III-a; b)candidaţii 
declaraţi admişi la proba selecţiei de 
dosare vor participa la proba scrisă 
stabilită pentru data de 08.08.2019, ora 
11.00, la sediul Comunei Aroneanu, 
județul Iaşi, respectiv proba interviului 
stabilită pentru data de 14.08.2019, ora 
11.00, în cazul în care vor fi declarați 
admişi la proba scrisă. Condiţii de 
participare în vederea ocupării funcţiei 
publice de execuţie: a)candidaţii să fie 
absolvenţi de studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă, în domeniul inginerie şi 
management în agricultură şi dezvol-
tare rurală; b)candidaţii trebuie să 
deţină vechime de minim 1 an în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice de mai sus. În vederea 
participării la concurs, candidații vor 
consulta bibliografia afişată la sediul 
Comunei Aroneanu şi pe pagina de 
internet a autorităţii publice locale. 
Dosarele de concurs se primesc la 
sediul Comunei Aroneanu, judeţul Iaşi, 
din sat Aroneanu, strada Aron Vodă, 
nr.47, comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, 
tel./fax: 0232.299.255, e-mail: prima-
riaaroneanu@yahoo.com, persoană de 
contact: secretar comisie Alexandru 
Anca Elena.

l Primăria comunei Scânteia, judeţul 
Iaşi, organizează la sediul său, potrivit 
prevederilor H.G. nr. 286/2011, 
concursul/ examenul pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: 1. Trac-
torist treapta II, studii generale, 
compartimentul Protecția mediului, 2. 
Paznic, treapta II, studii generale, 
compartimentul Protecția mediului. 
Probele stabilite pentru concurs sunt 
următoarele: Selecția dosarelor de 
înscriere, Proba scrisă  în data de 31 
iulie 2019, ora 10,00, Interviul  se va 
desfăşura la o dată ulterioară stabilită 
de comisia de concurs. Dosarele de 
înscriere se vor depune în termen de 10 
zile lucrătoare, de la data publicării 
anunţului,, la secretariatul comisiei de 
concurs. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute la art. 3 din 
H.G. nr. 286/2011. Minim 4 ani 
vechime în domeniu. Candidații la 
postul de tractorist trebuie să fie pose-
sori ai permisului de conducere cate-
goria Tr. Condiţiile generale şi specifice 
de participare la concurs, bibliografia şi 
actele necesare candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere se afişează la sediul 
primăriei Scânteia şi pe site-ul www.
primariascinteia.ro şi sunt puse la 
dispoziţia solicitanţilor de către secre-
tariatul comisiei de concurs. Relaţii 
suplimentare la telefon 0232 229260.

l Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț şi Antreprenoriat organizează 
concurs de recrutare în data de 
05.08.2019, ora:10,00 (proba scrisă), 
pentru ocuparea pe durată nedetermi-
nată a postului vacant corespunzător 
funcției contractuale de execuție de 
consilier gradul IA la Serviciul Gestio-
nare Patrimoniu şi Administrativ din 
cadrul Direcției Servicii Interne. 
Pentru participarea la concurs şi 
ocuparea postului  sunt necesare: 
•Studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; •vechime în 
specialitatea studiilor: 6 ani; Înscrierea 
candidaților se realizează în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunţ, la sediul Ministe-
rului pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț şi Antreprenoriat din Calea 
Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti, 
etaj 1, camera 118. Probele concursului 
de recrutare şi anume: selecția dosa-
relor, proba scrisă şi interviul, vor avea 

loc la sediul Ministerului Ministerului 
pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi 
Antreprenoriat din Calea Victoriei nr. 
152, sector 1, Bucureşti. Conform 
prevederilor art. 24 alin. (5) din Hotă-
rârea Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
proba interviului va avea loc în termen 
de maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise. •Infor-
maţii suplimentare se obţin de pe 
site-ul www.imm.gov.ro/Secțiunea 
carieră-concursuri  la sediul instituției 
şi la nr. de telefon 0212025319.

l U.M. 01835 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează 
concurs/ examen pentru ocuparea a 2 
posturi vacante de personal civil 
contractual de expert gr. I/ studii supe-
rioare, cu o vechime în muncă de 
minim 6 ani şi  6 luni,  astfel : 
-05.08.2019, ora 12.30 -proba scrisă; 
-09.08.2019, ora 10.00 -interviul. -data 
limită de depunere a dosarelor 
-19.07.2019, ora 13.00. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului se 
vor face la sediul UM 01835 Bucureşti, 
şoseaua Bucureşti-Ploieşti Km. 10,5, 
sector 1, Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, la 
telefon: 021.319.40.00, interior 316.

l Primăria comunei Vlădaia organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie, vacante de 
Inspector clasa I, grad asistent din 
cadrul Compartimentului Financi-
ar-Contabil. Condiţii generale: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, (r2), actualizată. Condiţiile 
specifice funcţiei publice de execuţie de 
Inspector clasa I, grad asistent din 
cadrul Compartimentului Financi-
ar-Contabil: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul economic; 
-vechime în specialitatea studiilor 
minim 1 an. Concursurul se organi-
zează la sediul Primăriei comunei 
Vlădaia, judeţul Mehedinţi, în peri-
oada: 05 -07.08.2019 şi constă în susţi-
nerea a două probe:  -proba scrisă  în 
data de  05.08.2019, ora 10,00; -interviul   
în  data  de   07.08.2019, ora 10,00. 
Dosarele de înscriere se depun la secre-
tariatul comisiei de concurs, la sediul 
Primăriei Vlădaia, în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a 
şi vor conţine în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 alin. 1 din  
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, actualizată. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul Primă-
riei Vlădaia. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul Primăriei 
Vlădaia sau la telefon  0252/356.506.

l  Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi: -1 post 
vacant de referent de specialitate debu-
tant, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii -supe-
rioare in ştiinţe administrative, juridice 
sau economice; act doveditor de absol-
vire a studiilor –diploma de licenţă 
însoţită de suplimentul descriptiv 
(foaia matricolă); diplomă de bacalau-
reat; nivel de acces la informaţii clasifi-
cate sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasi-
ficate sau a certificatului de securitate; 

vechime: -Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă– 29.07.2019 ora 
09,00, interviu -05.08.2019 ora 09,00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este: 
08.07.2019 -19.07.2019. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- 
telefon 021.319.30.51 –61 interior 560. 
-1 post vacant de şef spălătorie meca-
nică I, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: -nivel de studii –
medii cu diplomă de bacalaureat; 
diplomă de bacalaureat; curs calificare 
spălător textile; act doveditor de absol-
vire a studiilor şi a calificării; nivel de 
acces la informaţii clasificate sau 
acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasificate 
sau a certificatului de securitate;ve-
chime: 7 ani vechime în meseria de 
spălător textile. Concursul se va desfă-
şura astfel: proba practică -29.07.2019 
ora 09,00, interviu -05.08.2019 ora 
09,00 la sediul Spitalului Universitar 
de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este: 
08.07.2019- 19.07.2019. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1 
-telefon 021.319.30.51 –61 interior 801. 
- 4 posturi vacante de manipulant 
bunuri, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii 
-minim generale; diplomă de absolvire 
a şcolii generale; permis de conducere 
categ. B; nivel de acces la informaţii 
clasificate sau acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului de 
securitate; vechime: -Concursul se va 
desfăşura astfel: proba practică 
–30.07.2019 ora 09,00, interviu– 
06.08.2019 ora 09,00 la sediul Spita-
lului Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr.Carol Davila”. Perioada 
de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este: 08.07.2019 –19.07.2019. 
Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str.Mircea Vulcă-
nescu nr.88,  sector 1 -telefon 
021.319.30.51- 61 interior 801. -1 post 
vacant de şofer II, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de 
studii -minim generale; cursuri/ califi-
cări -permis de conducere categ.B şi C; 
act doveditor de absolvire a studiilor/ 
calificării; nivel de acces la informaţii 
clasificate sau acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului de 
securitate; vechime: -Concursul se va 
desfăşura astfel: proba practică- 
30.07.2019 ora 09,00, interviu 
-06.08.2019 ora 09,00 la sediul Spita-
lului Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr.Carol Davila”. Perioada 
de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este: 08.07.2019 -19.07.2019. 
Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcă-
nescu nr.88,  sector 1-  telefon 
021.319.30.51 -61 interior 801. -1 post 
vacant de muncitor calificat IV (lăcătuş 
mecanic), conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii 
-minim generale; curs calificare lăcătuş 
mecanic; act doveditor de absolvire a 
studiilor şi a calificării; nivel de acces la 
informaţii clasificate sau acordul scris 
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al candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces 
la informaţii clasificate sau a certifica-
tului  de  securi tate ;  vechime: 
-Concursul se va desfăşura astfel: 
proba practică- 31.07.2019 ora 09,00, 
interviu -07.08.2019 ora 09,00 la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 08.07.2019 
-19.07.2019. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. 
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– 
telefon 021.319.30.51 -61 interior 560. 
-post vacant de pompier conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de 
studii -minim studii generale cu certi-
ficat de calificare în meseria de 
pompier sau stagiul militar satisfăcut 
la arma pompieri cu atestat eliberat de 
MAI; diplomă de absolvire a şcolii 
generale; act doveditor pentru califi-
carea de pompier; nivel de acces la 
informaţii clasificate sau acordul scris 
al candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces 
la informaţii clasificate sau a certifica-
tului  de  securi tate ;  vechime: 
-Concursul se va desfăşura astfel: 
proba practică- 01.08.2019 ora 09,00, 
interviu -08.08.2019 ora 09,00 la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 08.07.2019- 
19.07.2019. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– 
telefon 021.319.30.51 -61 interior 162.

l Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor (CNSC) organizează 
concurs, la sediul instituţiei din Bucu-
reşti, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, pe 
data de 30.07.2019, ora 10:00– proba 
scrisă şi 02.08.2019, ora 10:00 -proba 
interviu, pentru ocuparea unui post de 
execuţie vacante pentru personalul 
contractual pe durată nedeterminată, 
după cum urmează: 1.Consilier juridic 
-Serviciului tehnic de pe lângă 
complete -1 post. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -Studii superi-
oare de lungă durată în domeniul 
ştiinţelor juridice; -Vechime în speciali-
tatea studiilor -minim 3 ani; -Cunoş-
tințe de operare pe calculator -Word, 
Excel, Internet -nivel mediu, subiect 
cuprins în proba scrisă. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Angajato-
rului până pe data de 19.07.2019, ora 
16:00. Documentele solicitate candida-
ţilor, condiţiile generale de participare 
la concurs, bibliografia precum şi 
calendarul de desfăşurare a concur-
sului se afişează la sediul instituţiei şi 
pe website-ul www.cnsc.ro.  Relaţii 
suplimentare la tel. (021)310.46.41 
-interior 166/104.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Ilfov 
organizează în data de 30.07.2019, ora 
11.00 la sediul instituţiei din Oraş 
Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr. 94-96, 
Județ Ilfov, concurs pentru ocuparea a 
32 funcţii contractuale de execuție 
vacante după cum urmează: Centrul 
de Îngrijire şi Asistență Ciolpani: -1 
post medic: Studii superioare de speci-
alitate, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul medical; 
Adeverință/ certificate de confirmare 
în gradul profesional în specialitate: 
medicină internă, recuperare, medi-
cină internă sau medicină generală; 
Certificat de membru al Colegiului 
Medicilor din România vizat pe anul în 
curs. -1 post psiholog: Studii superi-

oare absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul psihologiei, nu se solicită 
vechime în specialitate, atestat de 
liberă practică. -1 post kinetoterapeut: 
Studii superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă în domeniul kinetoterapie, 
nu se solicită vechime în specialitate. -3 
posturi infirmier: Studii generale, 
absolvite cu diplomă, curs de calificare 
infirmier. -1 post fochist: Studii medii/ 
generale cu diplomă de absolvire; Curs 
de specialitate. Centrul de Abilitare şi 
Reabilitare Tâncăbeşti. -2 posturi infir-
mier: Studii generale, absolvite cu 
diplomă, curs de calificare infirmier; 
Centrul Maternal Săftica. -1 post asis-
tent medical: Studii postliceale de 
asistent medical absolvite cu diplomă; 
aviz de libera practică; nu se solicită 
vechimea. -1 post asistent social; Studii 
superioare de specialitate de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
în asistență socială, nu se solicită 
vechime în specialitate;aviz de liberă 
practică. -2 posturi infirmier; Studii 
generale, absolvite cu diplomă, curs de 
calificare infirmier. -2 posturi suprave-
ghetor; Studii generale, absolvite cu 
diplomă, nu se solicită vechime. 
Centru de Primire în Regim de 
Urgență Săftica. -1 post inspector de 
specialitate; Studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
lincență în domeniul ştiințelor juridice; 
Vechime în specialitatea studiilor 3 ani. 
-2 posturi supraveghetor: Studii gene-
rale, absolvite cu diplomă, nu se soli-
cită vechime. Centrul de Plasament 
Periş: -1 post asistent medical: Studii 
postliceale de asistent medical absol-
vite cu diplomă; aviz de libera practică; 
nu se solicită vechimea. Casa de Tip 
Familial Periş: 1 post infirmier: Studii 
generale, absolvite cu diplomă, curs de 
calificare infirmier. Centrul de Îngrijire 
şi Asistență pentru Tineri Vidra: -1 
post asistent medical: Studii postliceale 
de asistent medical absolvite cu 
diplomă; aviz de libera practică; nu se 
solicită vechimea. -1 post adminis-
trator: Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, vechimea 
minim 6 luni. 1 post infirmier: Studii 
generale, absolvite cu diplomă, curs de 
calificare infirmier. Centrul de Plasa-
ment Nr. 6 Voluntari: -1 post asistent 
medical: Studii postliceale de asistent 
medical absolvite cu diplomă; aviz de 
libera practică; nu se solicită vechimea. 
-2 posturi educator: Studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat, 
vechimea nu este cazul. -1 post supra-
veghetor: Studii generale, absolvite cu 
diplomă, nu se solicită vechime. -1 post 
administrator: Studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat, vechimea 
minim 6 luni. Centrul de Intervenție în 
Regim de Urgență în Domeniul Asis-
tenței Sociale, Situații de Abuz, Negli-
jare, Trafic, Migrație, Repatrieri, 
Violență Domestică şi Telefonul Social. 
-2 posturi asistent social: Studii superi-
oare de specialitate de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în asis-
tență socială, nu se solicită vechime în 
specialitate; aviz de liberă practică. -2 
posturi şofer: Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, permis de 
conducere. Condiţii de desfăşurare a 
concursului sunt: -proba scrisă în data 
de 30.07.2019, ora 11.00;  -interviul  în 
data de 05.08.2019, ora 11.00. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
19.07.2019 ora 14.00, la sediul  Direc-
ţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ilfov din  Oraş 
Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr. 94-96, 
Județ Ilfov. Relații suplimentare se 
obt in  la  te l .  021 /369 .58 .87  ; 
021/369.58.89; 021/369.58.90 interior 
104 Serviciul Resurse Umane şi 
Formare Profesională.

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

CITAŢII
l Alhammad Amjad este citat la 
Judecatoria Iasi, pentru data de 
11.07.2019, ora 8.30, complet C11M, 
dos. nr. 13476/245/2019, in process cu 
Gavril Luminita pentru ordonanta 
presedintiala suplinire accord parental.

l Numitul Thais Ovidiu (fost Iacob), 
cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
Lupeni, str. Bărbăteni, bl. 21, sc.1, et. 2, 
ap. 5, jud. Hunedoara este citat la 
Judecatoria Hârlău, în dosarul nr. 
3085/239/2017, Complet C3 în ziua de  
02.10.2019 ora 9:00, în calitate de 
Pârât, în proces cu Varzari Mariana în 
calitate de Reclamant, având ca obiect 
exercitarea autorităţii părinteşti; stabi-
lire domiciliu minori; pensie de întreţi-
nere; suplinirea acordului parental.

l Pe rolul acestui Birou se află în 
dezbatere succesiunea de pe urma 
defunctei STEFAN ALEXANDRINA, 
decedată la data de 17.10.2016, cu 
ultimul domiciliu Bucureşti, strada 
Constantin Beiu, nr.36, sectorul 2, 
CNP2420101400115. Societatea Profe-
sionala LUX et JUSTITIA din Bucu-
reşti, Șos.Colentina, nr.51, bloc R11, 
scara B, ap.47-48-52, sector 2, citează 
pe tatăl defunctei- Ciobotaru Achim, 
cu domiciliul necunoscut, pentru 
termenul din data de 01 august 2019, 
ora 11.00.

l Se citează intervenienta Younis 
Ream pentru data de 19.09.2019, la 
Judecătoria Oradea, în dosarul 
3759/271/2018.

l Chelariu Livia şi Alupei Olimpia 
s u n t  c i t a t e  î n  d o s a r u l  n r. 
16395/193/2017 al Judecătoriei Boto-
şani, termen 25.09.2019, în calitate  de 
intervenienţe, pentru servitute de 
trecere.

l Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Ene Frosina, din munici-
piul Tulcea, str. Păcii nr. 7, bl. P21, sc. 
C, ap. 28, judeţul Tulcea, la data de 
24.07.2019, ora 10:30, peroanele cu 
vocaţie succesorală legală sau testa-
mentară, la succesiunea defunctului 
Minciu Dumitru, decedat la data de 
06.03.2019, cu ultimul domiciliu în 
municipiul Tulcea, str. Sabinelor nr. 1, 
bl. E3, sc. A, ap. 13, judeţul Tulcea, în 
dosar succesoral nr. 62/2019, în vederea 
dezbaterii succesiunii.

l Numitul Durancea Nandis, cu 
domiciliul legal in mun. Bacau, Strl 
letea nr. 32, sc. B, ap. 13, este citat la 
Tribunalul  Galat i  in  data de 
24.07.2019, in dosarul civil nr. 
2036/121/2019, sala 3, ora 08:30 in 
process cu DGASPC Galati, avand ca 
obiect plasament.

DIVERSE
l Medic dentist, doresc retragerea 
codului de parafă cu nr.B25911, 
eliberat la data de 10.06.2016 de către 
DSP Ialomița.

l O.M.V. Petrom S.A. anunta publicul 
interesat asupra deciziei de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
“Lucrari de suprafata, foraj, echipare 
de suprafata si conducta de amestec 
sonda 699 Oprisenesti”, propus a fi 
amplasat in judetul Braila, extravilan 
UAT Ianca. Proiectul acordului de 
mediu si informatiile relevante pentru 

luarea deciziei pot fi consultate la 
sediul agentiei pentru Protectia 
Mediului Braila din municipiul Braila, 
B-dul Independentei, nr. 16, bl. B5, in 
zilele lucratoare, intre orele 9:00 - 
13:00, precum si la urmatoarea adresa 
de internet www.apmbr.anpm.ro - 
Reglementari /Acord mediu /Drafturi 
acte reglementare. Observatiile/contes-
tatiile publicului se primesc la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Braila, din municipiul Braila, B-dul 
Independentei, nr. 16, bl. B5, pana la 
data de 15.07.2019 (in termen de 10 
zile de la data publicarii anuntului pe 
pagina de internet a APM Braila).

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judi-
ciar prin incheierea din data 
03.07.2019 Tribunalul Prahova, Secţia 
a II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal - Biroul faliment, în 
dosarul 2970/105/2019, anunţă deschi-
derea procedurii simplificata a insol-
venței debitorului Sara Interiors SRL, 
cu sediul social în Sat Puchenii Mari, 
Com. Puchenii Mari, Str. Tarcu II, nr. 
357, jud. Prahova. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor este 16.08.2019. 
Termenul limită întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 26.08.2019. Termenul 
pentru întocmirea tabelului definitiv al 
creanţelor este 19.09.2019. Prima 
adunare a creditorilor la data de 
30.08.2019 ora 14:00.

l Comuna Macea, cu sediul in 
comuna Macea, nr.262,  titular al PUZ 
- BAZĂ SPORTIVĂ, DE AGRE-
MENT ȘI SERVICII , amplasat in: 
comuna Macea, intravilan, conform, , 
C.F. nr. 300173, C.F. nr. 300174, C.F. nr. 
300176, C.F. nr. 301366, C.F. nr. 
301367, C.F. nr. 303317 şi C.F. nr. 
305108 anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere 
a avizului de mediu. Informatiile 
privind continutul documentatiei 
tehnice a  proiectului propus pot fi 
consultate la sediul APM Arad, str. 
Splaiul Muresului F.N, in zilnic (orele 
800 - 1600). Observatiile publicului se 
primesc la sediul APM Arad, str. 
Splaiul Muresului F.N, in termen de 18 
zile de la publicarea anuntului.

l Damian Petru-Danut anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: Construire 
doua cladiri cu functiunea hale-depo-
zitare, servicii si birouri, propus a fi 
amplasat in jud.Ilfov, com.Cernica, sat 
Ta n g a n u  s t r.  D E  2 4 7 ,  T 2 7 /
P255/1/14-15 nr.cad.55109. Informa-
tiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autoritatii compe-
tente pentru protectia mediului Ilfov, 
Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii 
nr.1 si la sediul Primariei Comunei 
Cernica, str. Traian nr. 10, jud. Ilfov, 
com. Cernica in zilele de luni-vineri 
intre orele 9-16. Observatiie publicului 
se primesc zilnic la sediul autoritatii 
competente pentru protectia mediului 
ilfov. 

l SC Bucegi Invest SA anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu in scopul obtinerii autorizatie de 
construire pentru atelier de intretinere 
service auto, birouri totem, parcaje, 
imprejmuire, organizarea executiei, 
propus a fi amplasat in judetul Ilfov, 
Oras Bragadiru, sos.Alexandriei nr.91. 
Informatiile privind proiectul propus 
pot fi constultate la sediul APM.Ilfov, 
din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1 si la sediul titularului SC 

Bucegi Invest SA din Sos. De Centura 
nr. 31, com. Berceni, Ilfov in zilele de 
luni-vineri, intre orele 9.00-13.00. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul AOM.Ilfov.

l Administratorul judiciar Consortiul 
SGB Insolvency Consult SPRL -Dinu, 
Urse Și Asociații SPRL notifica credi-
torii cu privire la deschiderea proce-
durii generale a insolventei prevazuta 
de Legea nr. 85/2014, impotriva debi-
toarei Remat Maria Colect S.R.L, 
sediul social in Bucuresti, Str. Lt. Col. 
Dumitru Papazoglu, nr. 7, bl. B 10, sc. 
2, ap. 39, sector 3, Cod de identificare 
fiscala 30610558, Numar de ordine in 
registrul comertului J23/1211/2012, in 
dosarul nr. 40630/3/2018, aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a 
Civilă. Termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului –15.07.2019, 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire si publicare in BPI a tabe-
lului preliminar de creante -19.07.2019, 
termenul de intocmire a tabelului defi-
nitiv al creantelor –19.08.2019. Urma-
torul termen de judecata a fost fixat 
pentru data de 11.09.2019. Pentru 
relatii: 021.318.74.25.

l CII Brănici Marius, lichidator judi-
ciar, anunță că prin Sentința nr.276 din 
data de 14.06.2019, pronunțată de 
Tribunalul Suceava în dosarul 
nr.1139/86/2019 s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate de insolvență, 
prin intrarea direct în faliment, împo-
triva debitorului HARDY CONS SRL, 
CUI:23586740, RC J33/556/2008, 
sediu social: mun.Suceava, str.Dionisie 
Para, nr.3, jud. Suceava. Cererea de 
creanță se va depune în două exem-
plare la Tribunalul Suceava, sub sanc-
țiunea decăderii, până la data de 
2 6 . 0 7 . 2 0 1 9 .  Te r m e n e  l i m i t ă : 
02.08.2019- afişare tabel preliminar; 
26.08.2019- soluținare contestații şi 
afişare tabel definitiv. Relații la lichida-
torul judiciar CII Brănici Marius, 
tel.0745.821.068.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administrativ - 
teritorială Piatra-Neamț, din județul 
Neamț, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr. 12 începând cu 
data de 16.07.2019, pe o perioadă de 60 
de zile calendaristice, la sediul Primă-
riei Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare 
nr. 6-8, 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 documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Piatra-Neamț şi pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l SDEE Muntenia Nord -Structura 
Regională Galaţi, cu sediul în judeţul 
Galați, municipiul/oraşul Galați, str.
Nicolae Bălcescu, nr.35A, titular al 
proiectului „Creare condiții pentru 
montare fibră optică pe stâlpii de joasă 
tensiune aparținând SDEE Muntenia 
Nord -SR Galați amplasament zona 
rurală Galați, județul Galați, localită-
țile Coasta Lupei, Ionăşeşti, Nicoreşti, 
Piscul Corbului, Poiana”, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare, fără evaluarea 
impactului asupra mediului de către 
APM Galaţi, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul: „Creare 
condiții pentru montare fibră optică pe 
stâlpii de joasă tensiune aparținând 
SDEE Muntenia Nord -SR Galați 
amplasament zona rurala Galați, 
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județul Galați, localitățile Coasta Lupei, 
Ionășești, Nicorești, Piscul Corbului, 
Poiana”, propus a fi amplasat în intra-
vilanul comunei Poiana și intravilanul 
și extravilanul comunei Nicorești, jud.
Galaţi. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate zilnic la sediul APM Galaţi, 
str.Regiment 11 Siret, nr.2, Galaţi, în 
zilele de luni-joi, între orele 08.30-16.00, 
și vineri, între orele 08.30-13.30, precum 
și la următoarea adresă de internet: 
http://apmgl.anpm.ro la Reglementări 
-Acordul de mediu -Proiect decizie 
etapă de încadrare. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a APM 
Galaţi.

l SDEE Muntenia Nord -Structura 
Regională Brăila, titular al proiectului: 
„Creare condiții pentru montare fibră 
optică pe stâlpii de joasă tensiune apar-
ținând SDEE Muntenia Nord-SR 
Brăila, amplasament zonă rurală 
Brăila, județul Brăila, localitățile 
Râmnicelu, Constantinești, Mihail 
Kogălniceanu, Boarca”, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei 
de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Brăila, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul: 
„Creare condiții pentru montare fibră 
optică pe stâlpii de joasă tensiune apar-
ținând SDEE Muntenia Nord-SR 
Brăila, amplasament zonă rurală 
Brăila, județul Brăila, localitățile 
Râmnicelu, Constantinești, Mihail 
Kogălniceanu, Boarca”, propus a fi 
amplasat în judeţul Brăila, localitățile 
Râmnicelu, Constantinești, Mihail 
Kogălniceanu, Boarca, continuarea 
procedurii de emitere a aprobării de 
dezvoltare a proiectului, întrucât 
proiectul nu necesită efectuarea evalu-
ării impactului asupra mediului. 
Proiectul deciziei de încadrare și moti-
vele care o fundamentează pot fi 
consultate zilnic la sediul Agenţia 
pentru protecţia Mediului din judeţul 
Brăila, mun.Brăila, Bd.Independenţei, 
nr.16, bl.B5, în zilele lucrătoare, între 
orele 9.00-13.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: www.apmbr.
anpm.ro -secţiunea Reglementări/
Acordul de mediu/Drafturi acte regle-
mentare. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a auto-
rităţii competente pentru protecţia 
mediului.

l SC Banat Milch SRL  titular aI 
Intocmire PUZ si RLU Extindere si 
dotare ferma vaci de lapte in localitatea 
Turnu, amplasat in judetul Arad, locali-
tatea Pecica, FN, extravilan, CF 
NR.304244 - PECICA, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu. Informa-
tiile privind continutul documentatiei 
tehnice a proiectului propus pot fi 
consultate la sediul APM Arad, str. 
Splaiul Muresului F.N., zilnic (orele 8 
:00-16 :000). Observatiile publicului se 
primesc la sediul APM Arad, str.Splaiul 
Muresului FN, in termen de 18 zile de la 
publicarea anuntului.

l SC Clean Otter, cu sediul în str. B-dul 
Nicolae Grigorescu nr. 136, sector 3, 
București, înregistrată la ONRC –
ORCTB, cu CUI 4109892, informează 
că s-a depus solicitarea pentru emiterea 
autorizaţiei de mediu pentru activitatea 
desfășurată în str. b-dul Nicolae Grigo-
rescu nr. 136, sector 3, București. Infor-
maţii se pot solicita la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului București din 

sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 
(Barajul Lacul Morii –în spatele benzi-
năriei Lukoil), între orele 9:00 -12:00, de 
luni până vineri. Propuneri sau contes-
taţii se pot depune la sediul APM Bucu-
rești în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

SOMAŢII
l Se aduce la cunoștinţa tuturor celor 
interesaţi că petenţii Sukei Nandor, 
Nagy Ignat și Kanyo Margareta, domi-
ciliaţi în Tălișoara, jud.Covasna, solicită 
dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune conform prevederilor 
art.28 din Decretul Lege nr.115/1938, în 
cote egale de câte 1/3 parte asupra 
imobilului înscris în CF nr.23486 
Brăduţ (CF vechi 617 Tălișoara) nr. top 
472/2/1 în suprafaţă de 982mp, proprie-
tatea tabulară în cote de câte 1/8 parte a 
defuncţilor Sandor-Nagy Pal, decedat 
la 24.12.1943 și Sandor-Nagy Imre, 
decedat la 31.05.1945. Toţi cei interesaţi 
pot face opoziţie în termen de o lună de 
la afișare la Judecătoria Sfântu 
Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2, jud.
Covasna, dosar nr.2331/305/2019.

l România, Judecătoria Agnita, 
Județul Sibiu. Operator de date cu 
caracter personal înregistrat sub 
numărul 5264. Dosar nr.292/174/2019 
din 13.05.2019. Somație. Potrivit înche-
ierii de ședinţă din data de 08.05.2019, 
pronunţată de Judecătoria Agnita în 
dos.nr.292/174/2019, În temeiul art.130 
din Decretul-Lege nr.115/1938 se înști-
inţează orice persoană interesată că 
reclamanta Marcu Dumitru, dom.în 
Agnita, str.Nouă, nr.46, jud.Sibiu, a 
formulat acţiune civilă având ca obiect 
dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra imobilului 
grădină situat administrativ în oraș 
Agnita, str.Nouă, nr.46, jud.Sibiu, 
înscris în CF nr.105111 Agnita (nr.CF 
vechi 2463), nr.top.929/2 -grădină în 
suprafaţă de aproximativ 430mp, 
proprietatea tabulară a numitei Banu 
Ana, intabulată în anul 1930, respectiv 
în anul 1954. Somează persoanele inte-
resate să facă opoziţie, în caz contrar, în 
termen de 30 de zile de la emiterea celei 
din urmă publicaţii, se va trece la jude-
carea cererii. Președinte, George 
Crăciun. Grefier, Mihaela Rusu.

ADUNĂRI GENERALE
l Subscrisa VIA Insolv SPRL cu sediul 
social în Ploiești, str. Banatului, nr.1, 
bl.37B, sc. B, ap. 3, judeţ Prahova cod de 
identificare fiscală 32240680, în calitate 
de lichidator al CVC PROPERTY 
INVESTMENTS CO SRL sediu social 
in Bucuresti, sector 4, str.Vultureni, 
nr.65, cod de identificare fiscală CUI 
18350475, înregistrată la ORC sub nr. 
J40/1758/2006, numita prin rezolutia nr. 
99795/20.07.2017 pronuntata de ORC 
de pe langa Tribunalul Bucuresti in 
dosarul  nr.  439332/19.07.2017: 
Convoacă  Adunarea  Generală  a  
Asociaţ i lor   CVC PROPERTY  
INVESTMENTS CO SRL. Şedinţa 
adunării generale a asociaţilor va avea 
loc în data de 15.07.2019, ora 14.00 la 
sediul lichidatorului din Ploiești, str. 
Banatului, nr.1, bl.37B, sc.B, ap.3, judeţ 
Prahova, pentru toţi asociaţii înregis-
traţi la Oficiul Registrului Comerţului. 
Asociaţii înregistraţi la Oficiul Regis-
trului Comerţului pot participa la 
adunarea generală direct sau pot fi 
reprezentaţi și prin alte persoane decât 
asociaţii pe bază de procură specială.  
Ordine de zi: 1. Aprobarea raportului de 
evaluare intocmit de dl. evaluator 
Constantin Corneliu Tiberius pentru 
imobilul apartinand CVC Property 
Investments Co SRL; 2. Aprobarea 
vanzarii proprietatii imobiliare aparti-

nand societatii, in temeiul art. 255 
alin.1, lit.c din Legea nr. 31/1990 prin 
licitatie publica, si a regulamentului de 
vanzare la licitatie publica pentru 
acelasi bun. 3. Stabilirea onorariului 
lichidatorului avand in vedere perioada 
indelungata si complexitatea procedu-
rilor de lichidare efectuate.  În cazul în 
care adunarea generală nu poate adopta 
decizii datorită lipsei cvorumului, o 
nouă adunare generală se convoacă 
pentru data de 18.07.2019, ora 14.00 în 
același loc și cu aceeași ordine de zi.

l Administratorul unic Dl. Vescan 
Mircea-Simion, al societății Gazproiect 
SA, societate închisă, cu sediul în 
Brașov, str.Nicopole, nr.44, jud.Brașov, 
înregistrată la ORC Brașov sub nr.
J08/3292/1992, cod fiscal RO2740293, 
în temeiul Art.12 din Actul constitutiv 
și Art.117 din Legea nr.31/1990 privind 
societățile comerciale, republicată, 
convoacă: Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acționarilor înscriși în Regis-
trul Acționarilor Societății la sfârșitul 
zilei de 10.07.2019 (data de referință) 
care va avea loc pe data de 07.08.2019, 
ora 12.00, la adresa din București, 
Sector 1, str.Buzești, nr.63-69, bl.A3, 
et.4, ap.11. Ordinea de zi a adunării va 
fi următoarea: 1.Aprobarea dizolvării și 
concomitent a lichidării societății 
Gazproiect SA, cu numirea unui lichi-
dator, în temeiul art.11 alin.4 lit.j din 
Actul Constitutiv și a art.227 alin.1 lit.d, 
art. 228 și art.233 din Legea nr.31/1990 
privind societățile comerciale. 2.Apro-
barea numirii în calitate de lichidator a 
societății Casa de Insolvență AVI 
Consulting IPURL, înscrisă în Registrul 
Formelor de Organizare sub nr. RFO II 
0668, cu sediul profesional în București, 
bd.Uverturii, nr.4, bl.C3, sc.3, ap.47, 
sector 6; 3.aprobarea încetării manda-
tului administratorului unic și a celor-
late persoane împuternicite, inclusiv a 
directorului general, de la data numirii 
lichidatorului; 4.aprobarea încetării 
mandatelor cenzorilor de la data 
numirii lichidatorului; 5.propunerea 
datei de 23.08.2019 ca data de înregis-
trare de la care se răsfrâng efectele 
hotărârii Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor; 6.împuternicirea 
administratorului unic cu ducerea la 
îndeplinire a procedurilor legale de 
înregistrare și publicare a AGEA. 
Fiecare acționar are dreptul să adreseze 
Administratorului Unic întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale. Întrebările vor fi 
depuse sau expediate la sediul secundar 
al societății din Mediaș, str.Aurel 
Vlaicu, nr.35A, jud.Sibiu. Societatea va 
raspunde prin comunicare directă, în 
ședința acționarilor. Alte informații se 
pot obține prin email, la adresa: 
roxana@avocat-pop.ro. Formularele de 
procuri speciale pentru reprezentarea 
acționarilor în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor se pot 
obține printr-o simplă solicitare la 
adresa de email roxana@avocat-pop.ro. 
După completarea și semnarea lor, câte 
un exemplar al procurii speciale 
aferente adumării menționate anterior 
se va depune/expedia la adresa din 
Bucuresti, Sector 1, str.Buzești, nr.63-69, 
bl.A3, et.4, ap.11, cel de-al doilea 
urmând a fi înmânat/expediat reprezen-
tantului. Dacă la prima adunare nu va 
putea fi întrunită majoritatea necesară 
pentru luarea hotărârilor, a doua 
adunare va avea loc în ziua imediat 
următoare, respectiv la data de 
08.08.2019, în același loc, la aceeași oră 
și cu aceeași ordine de zi.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava, judeţul Iași, 
organizează licitaţie publică deschisă in 
data de 17.07.2019 ora 10.00 pentru 

Concesionare teren în suprafață de 
14.318mp, domeniu privat, intravilan 
localitatea Miroslava, NC78789, 
comuna Miroslava pentru realizarea 
unui proiect de amenajare a zonei 
centrale; data limită depundere oferte 
16.07.2019, ora 16.00. Preț minim de 
pornire al licitației publice deschise este 
de 52.000 lei/an pentru întreaga supra-
față. Caietul de sarcini poate fi obţinut 
de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, judeţul 
Iași. Costul Caietului de sarcini este de 
50 lei.

l Anunţ de publicitate privind cumpă-
rarea unui imobil cu destinaţia de sediu 
pentru Consiliul Superior al Magistra-
turii 1. Consiliul Superior al Magistra-
turii, cu sediul în București, Calea 
Plevnei nr. 141B, sector 6; web: www.
csm1909.ro, în calitate de autoritate 
contractantă, în contextul strategiei de 
dezvoltare, își anunță intenția de cumpă-
rare a unui imobil cu destinația de sediu 
2. Categoria și descrierea bunurilor care 
urmează să fie achiziționate: Cod CPV 
70120000-8 - Cumpărare și vânzare de 
bunuri imobiliare; 3. Procedura de atri-
buire aplicată : procedura internă; 4. 
Valoarea estimată a achiziției : 
7 1 . 0 9 2 . 4 3 7 , 0 0  l e i ,  f ă r ă  T VA / 
84.600.000,00 lei cu TVA inclus, conform 
HG 949/07.12.2018; 5. Criterii de califi-
care ofertanti : conform Caiet de sarcini; 
6. Criteriul de atribuire: cel mai bun 
raport preț/indicatori tehnico-economici; 
7. Site-ul unde este publicată documen-
taţia de atribuire : www.csm1909.ro - 
secţiunea Informaţii de interes public > 
Achiziţii publice; 8. Caietul de sarcini se 
poate descarca începand cu data publi-
cării anunțului publicitar de pe site-ul 
CSM www.csm1909.ro; 9. Termenul 
limită de primire a ofertelor: data 
24.07.2019, ora 12:00; 10. Data limita 
pentru primirea solicitării de clarificări : 
15.07.2019, ora 12:00; 11. Adresa la care 
se transmit ofertele - sediul Consiliul 
Superior al Magistraturii, Calea Plevnei, 
nr. 141B, sector 6, București; în atentia 
Biroului de Achizitii Publice si Protocol 
12. Limba în care se redactează oferta - 
limba română; 13. Data, ora și locul 
deschiderii ofertelor: data 25.07.2019 ora 
12:00, sediul Consiliul Superior al 
Magistraturii 14. Clarificări: Autoritatea 
contractantă va răspunde la solicitările 
de clarificări adresate de ofertanţi cu cel 
mult 5 de zile înainte de data limită de 
depunere a ofertelor. În cazul în care se 
solicită clarificări, autoritatea contrac-
tantă va răspunde în cel mult 3 zile de la 
primirea solicitării de clarificare. În 
cazul în care solicitările de clarificări nu 
sunt depuse în termenul precizat mai 
sus, autoritatea contractantă nu este 
obligată să raspundă. 15. Comunicarea 
rezultatului : în termen de 3 zile de la 
stabilirea ofertei câștigătoare. 16. 
Contestații: Eventualele contestaţii 
privind rezultatul procedurii se depun, 
în termen de 5 zile calendaristice înce-
pând cu ziua comunicării rezultatului 
procedurii, la sediul autorităţii contrac-
tante. Comisia de soluţionare a contesta-
ţiilor se numește prin dispoziţia 
președintelui C.S.M. și este formată din 
7 membri. Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor are sarcina de a reverifica 
toate ofertele depuse și a stabili dacă 
decizia comisiei de licitaţie a fost corectă. 
Autoritatea contractantă va comunica 
contestatorului, în termen de 2 zile 
lucrătoare de la adoptare, decizia Comi-
siei privind modul de soluţionare a 
contestaţiei. Împotriva deciziei comisiei, 
contestatorul poate face plângere la 
instanţa competentă din România. 17. 
Plata imobilului achiziţionat se va 
efectua prin trezoreria afiliată autorităţii 
contractante, în contul deschis de benefi-
ciar; 18. Valabilitatea ofertelor - 120 zile.

l Societatea Compania de Transport 
Public Iași SA, cu sediul în strada 
Silvestru, nr.5, jud.Iași, organizează 
licitaţie publică deschisă cu strigare 
pentru vânzarea ca deșeuri nedez-
membrate rezultate din casare a 47 
bucăţi autobuze MAZ 103. Licitaţia 
va avea loc în data de 22.07.2019, ora 
11.00, la sediul Companiei de Trans-
port Public Iași. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la Biroul licitaţii, telefon: 
+40372.148.651, e-mail: achizitii@
sctpiasi.ro sau www.sctpiasi.ro. La 
licitaţie pot participa numai persoa-
nele juridice. Garanţia de participare 
la licitaţie este în valoare de 2.679Lei. 
Garanţia de participare la licitaţie se 
va constitui prin virament cu ordin de 
p l a t ă  î n  c o n t u l  R O 5 5 B T R -
LRONCRT0224953501, deschis la 
Banca Transilvania. Pentru partici-
pare la licitaţie, solicitanţii vor depune 
la registratura companiei cel mai 
târziu 22.07.2019, ora 10.00, docu-
mentele solicitate prin caietul de 
sarcini. Caietul de sarcini, Regula-
mentul privind valorificarea bunu-
rilor, Formularele și Proiectul de 
contract se pot obţine gratuit printr-o 
solicitare la adresa de e-mail: achi-
zitii@sctpiasi.ro sau de pe: www.
sctpiasi.ro.

PIERDERI
l Pierduta Cartela electronica de acces 
in incinta UZTEL SA, emisa pe numele 
Grigore Ionel. O declar nula.

l SC Avaconsulting SRL, cu sediul în 
mun.Suceava, str.Universității, nr.24B, 
jud.Suceava, înregistrat la Registrul 
Comerțului cu J33/1348/2005, CUI: 
18063613, declar pierdut și nul certifi-
catul constatator pt.punctul de lucru 
Rădăuți, str.Ştefan cel Mare, nr.9, jud.
Suceava, eliberat în data de 10.02.2015 
de către Registrul Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Suceava.

l Opium Office Consulting SRL, înre-
gistrată în cadrul ORC București sub 
nr. J40/11666/2013, CUI: 32265200, 
anunțăm pierderea certificatului 
constatator nr. 30926 din 10.02.2017 
pentru sediul social din București, 
strada Rarău, nr.3, bloc V69, scara 1, 
etaj 2, apt.6, sectorul 3. Îl declarăm nul.

l Pierdut caietele de sarcini ale SC 
Anabella Rol SRL, aferente licenţelor 
de traseu; seria LT nr. 0225595, ruta 
Mârșa  -Bolintin Deal, cod traseu 030 și 
licenţa de traseu seria LT nr. 0225594, 
ruta Bolintin Deal –Cartojani, cod 
traseu 023, ambele au fost emise de 
ARR Agenţia Giurgiu la data de 
23.01.2014.

l Pierdut caietul de sarcini aferent 
licenţei de traseu seria LT nr. 0225615, 
cod traseu 015, ruta Giurgiu –Stănești, 
emis de ARR Agenţia Giurgiu, la data 
de 24.10.2016 pentru Societatea  SC 
Fearless Business SRL.

l Pierdut 2 certificate constatatoare cu 
n r .  2 1 4 1 3 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 6  ș i 
67214/13.11.2015, ale societăţii Sun City 
Status SRL cu J23/3843/2015 CUI 
RO351679. Le declar nule.

l Pierdut carnet și legitimaţie student 
pe numele Popa Ion Claudiu, emise de 
Facultatea de Geografie, din cadrul 
Universităţii București.

l Pierdut certificat de înregistrare al 
SC Gaudi  Residence SRL,  cu 
J40/1238/09.02.2017,  CUI RO 
29179320, cu sediul în București, sector 
4, str. Alamașu Mic nr. 10. Îl declar nul.


