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OFERTE SERVICIU

l Societatea SC Fact Maxim SRL 
(Concordia) din Sighișoara, jud.Mureș, are 
disponibile posturi de ajutor de bucătar și 
ajutor de ospătar. Nr. tel. 0761.646.358.

l SC Norart Expert Construct SRL, cu 
sediul în Alba Iulia, str.Poligonului, nr.9E, 
Bl.D1, ap.6, jud.Alba, înregistrata în Regis-
trul Comerțului sub nr. J01/101/2019, 
CUI:40407748, angajează Confecționer- 
Montator structuri metalice pentru 
construcții, COR 721433- 3 posturi- Alba 
Iulia, jud.Alba. CV-urile se pot depune la 
sediul firmei până la data 07.11.2019 ori 
trimite pe mail: crucovicinicolai@yahoo.
com. Informații la tel. 0748.804.030.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Teleorman, cu sediul în Alexandria, 
str. Independenţei nr. 4 bis, etaj 1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea a 2 funcţii contractuale vacante 
de execuţie pe perioadă determinată de 36 
luni de referent tr. II (1 post) și asistent 
registrator principal debutant (1 post) din 
cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică 
-Serviciul Cadastru, pentru implementarea 
Programului Naţional de Cadastru și Carte 
Funciară. Concursul se va desfășura în 
perioada 29.11.2019-04.12.2019, orele 
10.00. Perioada de depunere a dosarelor 
este 07-20.11.2019, la sediul OCPI 
Teleorman. Pentru date suplimentare 
consultaţi site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.

l Administraţia Naţională a Rezervelor de 
Stat și Probleme Speciale -Unitatea Terito-
rială 235, cu sediul în sat Adânca, com.
Gura Ocniței, judeţul Dâmbovița, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcţiei contractuale de muncitor calificat, 
treapta I (mașinist /stivuitorist), din cadrul 
Compartimentului Întreţinere -Exploatare, 
în următoarele condiţii: Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale pentru 
ocuparea funcţiei contractuale conform 
Art.3 al Regulamentului -cadru aprobat 
prin HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu Art. 
542 din OUG 57/2019 -Codul Adminis-
trativ: -Studii: generale, medii, certificat 
calificare profesională mașinist /stivuitorist; 
-Vechime în muncă: 3 ani 6 luni; -Autori-
zație ISCIR mașinist/stivuitorist; -Autori-
zație de acces la informații clasificate nivel 
secret de serviciu, obținută după angajare. 
Concursul se organizează la sediul Admi-
nistraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat și 
Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 

235, din localitatea Gura Ocniței, judeţul 
Dâmbovița, în data de 28.11.2019, ora 
11.00 -proba scrisă și în data de 03.12.2019, 
ora 11.00 -interviul. Data-limită până la 
care se pot depune actele pentru dosarul de 
concurs: 20.11.2019, ora 14.00, la sediul 
instituţiei din Gura Ocniței, judeţul 
Dâmbovița. Condiţiile generale și specifice 
de participare la concurs, bibliografia stabi-
lită și actele necesare pentru dosarul de 
concurs se afișează la sediul Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat și Probleme 
Speciale -Unitatea Teritorială 235 și pe site-
ul: www.anrsps.gov.ro./resurse umane. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
instituţiei, Compartimentul Resurse 
Umane sau la telefon: 0245.673.137 
-Dascalu Dorina.

l Centrul Cultural „Bucovina”, cu sediul 
în localitatea Suceava, str.Universității, 
nr.48, județul Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant cores-
punzător funcției contractuale de condu-
cere: 1. Șef birou, gradul II, studii 
superioare, la Biroul Achiziții Publice. 
Condițiile de participare: -cetăţenie 
română; -fără antecedente penale; -cunoaș-
terea limbii române vorbit și scris; -studii 
economice superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minimum 5 ani, conform HGR 
286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Concursul se va desfășura la 
sediul Centrului Cultural „Bucovina” din 
Suceava, str. Universității, nr.48, etajul III, 
după cum urmează: -Proba scrisă în data 
de 28.11.2019, ora 10.00; -Interviul se va 
susține în maxim 4 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs 
la sediul instituției în termen de 10 zile 
lucrătoare de la apariția anunțului în Moni-
torul Oficial (data afișării anunțului la 

sediul instituției și pe site-ul acesteia). 
Relaţii suplimentare la sediul: din str.
Universității,  nr. 48, telefon/fax: 
0230.551.372, e-mail: contact@centrulcul-
turalbucovina.ro

l Liceul Tehnologic „Georgeta J.
Cancicov”, cu sediul în loc.Parincea, com.
Parincea, județul Bacău, organizează 
concurs, pentru ocuparea pe durată nede-
terminată, a unui post contractual vacant: 
Administrator financiar (contabil șef), 
studii superioare, grad I. 1.Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: 
Concursul de recrutare în vederea ocupării 
postului vacant va avea loc la data de 
28.11.2019, ora 10.00 -proba scrisă, 
02.12.2019, ora 10.00 -proba practică, 
04.12.2019, ora 10.00 -proba interviu. 2.
Condiţii generale și specifice de participare 
la concurs: Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute de 
art.3 din Anexa la HG nr.286/2011, modifi-
cată și completată. Condiţiile specifice de 
participare la concurs sunt: -Studii: superi-
oare de lungă durată sau echivalente în 
domeniul economic; -Vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 9 ani; -Vechime în 
contabilitate: minim 9 ani; -Cunoștințe 

operare PC. 3.Condiţii de desfășurare a 
concursului: Pentru înscrierea la concurs, 
candidații vor depune dosarul de concurs 
la secretariatul Liceului Tehnologic „Geor-
geta J.Cancicov”, comuna Parincea, până 
pe data de 20.11.2019, inclusiv. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul Lice-
ului Tehnologic „Georgeta J.Cancicov”, 
comuna Parincea, sau la tel.0752.750.015, 
persoană de contact: Ionescu Bogdan.

l Primăria Comunei Cuzăplac, cu sediul 
în localitatea Cuzăplac, nr.33, judeţul Sălaj, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de șofer microbuz 
școlar, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 28 noiembrie 2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 2 decem-
brie 2019, ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime: minim 1 an în transport 
persoane; -domiciliul stabil în comuna 
Cuzăplac; -permis de conducere valabil 
care să cuprindă categoria D; -fără antece-
dente rutiere grave (penal sau permis 
suspendat); -card tahograf și atestat profe-

sional valabil pentru transport persoane. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Cuzăplac. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria Comunei Cuzăplac, persoană de 
contact: d-na Niță Mariana, telefon: 
0260.626.464, fax: 0260.626.300.

l Școala Gimnazială Nr.6, cu sediul în 
localitatea Vulcan, str.Traian, nr.2A, judeţul 
Hunedoara, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
îngrijitor curățenie, pe perioadă nedetermi-
nată, normă întreagă (cod COR 911201), 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 28.11.2019, ora 09.00; -Proba practică în 
data de 29.11.2019, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 29.11.2019, ora 13.30. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: a.)nivelul minim al studiilor: 
liceale; b.)vechime minim 3 ani în muncă; 
c.)prioritate au persoanele care atestă 
absolvirea unui curs de calificare profesio-
nală ca îngrijitor; d.)abilităţi de lucru în 
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echipă; e.)abilităţi de relaționare cu preșco-
lari și școlari; f.)abilităţi de relaţionare-co-
municare cu întreg personalul unităţii de 
învăţământ; g.)disponibilitate pentru 
program flexibil; h.)disponibilitate pentru 
desfășurarea activităţi în weekend (ocazi-
onal); i.)disponibilitate pentru munca în 
două schimburi. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr.6 Vulcan. Relaţii suplimen-
tare la sediul Școlii Gimnaziale Nr.6 
Vulcan, persoană de contact: secretariatul 
Școlii Gimnaziale Nr.6 Vulcan, telefon: 
0254.570.130.  

l Primăria Comunei Orașu Nou, cu sediul 
în localitatea Orașu Nou, str.Seini, nr.247/A, 
judeţul Satu Mare, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/23.03.2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a următoarelor funcţii 
contractuale de execuţie vacante: -șef 
Serviciu Voluntar pentru Situații de 
Urgență -Compartiment Situații de 
Urgență: 1 post; -muncitor calificat II 
-Compartiment administrativ și gospodă-
rire comunală: 1 post. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei Orașu Nou, 
astfel: -Proba scrisă în data de 28.11.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
02.12.2019, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -pentru 
funcția de șef Serviciu Voluntar pentru 
Situații de Urgență: -studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -permis de 
conducere categoria B; -vechimea în 
muncă nu este necesară; -pentru funcția de 
muncitor calificat, treapta II: -să fie absol-
venți de școală generală; -să deţină atestat 
profesional sau diplomă/certificat de califi-
care în muncă; -vechimea în muncă nu este 
necesară. 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 
Primăriei Comunei Orașu Nou. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Orașu Nou, persoană de contact: Stan 
Sonia -secretarul comisiei, telefon/fax: 
0261.830.001, e-mail: corasunou@yahoo.
com.

l Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu 
organizează la sediul din municipiul 
Giurgiu, str.Tudor Vianu, nr.36, județul 
Giurgiu, concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcției contractuale 
vacante: administrator de patrimoniu 
debutant M -1 post: a.studii medii, cu 
diplomă de bacalaureat -fără vechime în 
specialitatea postului; b.să aibă cunoștinţe 
de operare Microsoft Office Excel și Word 
(calcul tabelar, întocmire grafice) și să aibă 
cunoștinţe de utilizare e-mail. Concursul va 
consta în 3 etape succesive, după cum 
urmează: -selecția dosarelor de înscriere; 
-proba scrisă în data de 28 noiembrie 2019, 
ora 10.00; -susținerea interviului în data de 

02 decembrie 2019, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției până 
la data de 19 noiembrie 2019, ora 14.00, și 
vor conține documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011. Informații suplimen-
tare la telefon: 0246.213.809. Condițiile de 
participare, bibliografia și calendarul 
concursului se afișează la sediul instituției, 
pe site-ul: www.tudorvianu.com și pe 
portalul: posturi.gov.ro

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, 
jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organizează 
concurs în data de 28.11.2019 pentru 
ocuparea a două posturi vacante de șofer, 
treapta II, la Serviciul Județean de Medi-
cină Legală și la Serviciul Administrativ, 
Aprovizionare și Transport, și a unui post 
vacant de șofer autosanitară, treapta III, la 
Serviciul Administrativ, Aprovizinare și 
Transport, pe durată nedeterminată. 
Condiţii specifice: -Postul de șofer, treapta 
profesională II, nivel studii G, la Serviciul 
Județean de Medicină Legală și la Serviciul 
Administrativ, Aprovizionare și Transport: 
-Școală generală; -Permis de conducere 
pentru șofer profesionist valabil pentru 
autovehicule din categoriile B și C. Postul 
de șofer autosanitară, treaptă profesională 
III, nivel studii G, la Serviciul Adminis-
trativ, Aprovizionare și Transport: -Școală 
generală; -Permis de conducere pentru 
șofer profesionist valabil pentru autovehi-
cule din categoriile B și C. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina în data de 28.11.2019, 
ora 9.00- proba scrisă și proba interviu în 
termen de 4 zile lucrătoare de la proba 
scrisă. Dosarele se depun la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNO, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului, până în data 
de 19.11.2019, și trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia de 
concurs este afișată la sediul unităţii și pe 
site-ul Spitalului (www.spjslatina.ro). 
Relaţii suplimentare se pot obține la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.RUNO sau la numărul de telefon: 
0349.802.550.

l Apel selecție externă experți 
-POCU/74/6/18/106981. În perioada 2018-
2021 se implementează proiectul 
POCU/74 /6 /18 /106981  -„ȘI  TU 
CONTEZI! -Îmbunătățirea serviciilor 
educaționale pentru elevii cu dizabilități și 
CES din județul Dâmbovița prin inter-
venții armonizate cu nevoile acestora”. 
Parteneriatul proiectului este format din 
Solicitant (S)/Liderul de parteneriat -Consi-
liul Județean Dâmbovița; P1 -Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațio-
nală; P2 -Școala Gimnazială Specială 
Târgoviște; P3 -Asociația PartNET. Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațio-
nală, în calitate de Partener 1, anunță 
selecția a 6 experți externi care să îndepli-
nească cumulativ condițiile generale și 
specifice conform proiectului. Detaliile 
suplimentare cu privire la conținutul dosa-

rului, criteriile de selecție și alte informații 
pot fi accesate pe site-ul unității de la 
adresa: http://www.cjraedb.ro/. Coordo-
nator activități Partener 1, prof. Popa 
Tatiana.

Institutul Național de Cercetare - Dezvol-
tare pentru OPTOELECTRONICĂ INOE 
2000 cu sediul în Str. Atomiștilor, Nr. 409, 
Oraș Măgurele, Jud. Ilfov scoate la concurs 
1 post Tehnician treaptă I cu contract indi-
vidual de muncă pe durată nedeterminată 
(cu durata de proba de 90 de zile calen-
daristice), cu normă întreagă cu următoa-
rele cerințe: Absolvent de studii școală 
tehnică de 3 ani sau echivalent; Vechime în 
activitate de minimum 5 ani; Abilități 
tehnice generale; Cunoștințe privind func-
ționarea echipamentelor electronice, video, 
sunet, comunicații și supraveghere; Experi-
ență în mentenanță și operarea echipamen-
telor electronice, video, sunet, comunicații 
și supraveghere; Carnet de conducere 
categoria B; Disponibilitate pentru asimi-
larea de cunoștințe noi, specifice instalării și 
mentenanței echipamentelor optoelectro-
nice; Disponibilitate pentru deplasări în 
țară și străinătate, în vederea asigurării 
suportului tehnic în timpul campaniilor 
experimentale. Resurse financiare pentru 
susținerea salariatului din următoarele 
contracte: 1.Program Nucleu OPTOELEC-
T R O N I C Ă  V I -  C o n t r a c t  n r. 
18N/08.02.2019, 2.Proiect ACTRIS-IMP-
C o n t r a c t  n r .  H 2 0 2 0 - I N -
FRADEV-03-0871115. Locul desfășurării 
concursului: la sediul INOE 2000 din str. 
Atomiștilor, Nr. 409, Orașul Măgurele, Jud.
Ilfov. Înscrierea la concurs se face în 
termen de 30 zile de la dată publicării 
anunțului în ziar. Dosarul de concurs se 
depune la Secretariatul INOE 2000. Relații 
la telefon: -021/457.45.22.

l Institutul de Chimie Macromoleculară 
„Petru Poni” (ICMPP) cu sediul în Iași, 
Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41A, organi-
zează concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi: Cercetător știinţific gradul 
I- 3 (trei) posturi, Cercetător știinţific 
gradul II- 1 (un) post, Cercetător știinţific 
gradul III- 5 (cinci) posturi în domeniile: 
Chimia și Fizica polimerilor. Concursul se 
va desfășura la sediul institutului pe data 
de 23.12.2019, respectând prevederile Legii 
3 1 9 / 2 0 0 3 ,  O r d i n u l u i  M E C S 
6129/20.12.2016,  metodologia și criteriile 
de promovare  ale ICMPP. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 30 zile de la 
data publicării anunţului, până pe data de 
06.12.2019, până la ora 14.00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine pe site-ul Insti-
tutului, la Serviciul Resurse Umane, 
telefon: 0232.260.332 sau adresa de e-mail: 
balan.catalina@icmpp.ro.

l Spitalul Militar De Urgenta Dr.Ion Jianu 
-Pitesti organizeaza concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor posturi vacante de 
personal civil contractual pe perioada 
nedeterminata: 1 post de consilier juridic 
gr.IA (studii superioare) in microstructura 
juridic (necesita minim 6 ani si 6 luni 

vechime in specialitate). Concursul se va 
d e s f a s u r a  i n  p e r i o a d a 
02.12-06.12.2019,incepand cu ora 11.00, la 
sediul S.M.U. Dr.Ion Jianu -Pitesti, dupa 
cum urmeaza: proba scrisa in data de 
02.12.2019 ora 11.00 si proba proba interviu 
in data de 06.12.2019 ora 11.00. Data limita 
de depunere a dosarelor de inscriere la 
concurs este: 15.11.2019 ora 15.00. Relatii 
suplimentare pe site-ul www.smupitesti.org 
la rubrica anunturi si la Biroul Resurse 
Umane din S.M.U. Dr.Ion Jianu-Pitesti cu 
sediul in mun. Pitesti, strada Negru Voda 
nr.47, jud.Arges- telefon 0248.218.090, 
0248.218.172 interior 224, 266.

l Spitalul Militar De Urgenta Dr. Ion 
Jianu -Pitesti organizeaza concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor posturi vacante de 
personal civil contractual: 1 post de sef 
formatie muncitori gr.II (studii superioare) 
formatia intretinere cladiri si instalatii/
administrativ (necesita minim 5 ani 
vechime in specialitatea postului). 
Concursul se va desfasura in perioada 
28.11.2019-04.12.2019, incepand cu ora 
11.00, la sediul S.M.U. Dr.Ion Jianu 
-Pitesti, dupa cum urmeaza: proba scrisa in 
data de 28.11.2019 ora 11.00 si proba 
interviu in data de 04.12.2019 ora 11.00. 
Data limita de depunere a dosarelor de 
inscriere la concurs este: 15.11.2019 ora 
15.00. Relatii suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.org la rubrica anunturi si la 
Biroul Resurse Umane din S.M.U. Dr.Ion 
Jianu-Pitesti cu sediul in mun. Pitesti, 
Strada Negru Voda nr.47, jud.Arges- 
telefon 0248.218.090, 0248.218.172 interior 
224, 266.

l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri 
Funciare Constanţa, cu sediul în localitatea 
Constanţa, str. Zburătorului, nr. 4, cod 
poștal 900419, tel.0241.654.010, fax 
0241.656.498, ca urmare a adresei primite 
d e  l a  A N I F  u n i t a t e a  c e n t r a l ă 
nr.20087/16.10.2019, organizează concurs, 
în conformitate cu HG nr.286/23.03.2011, 
pentru ocuparea postului contractual de 
execuţie vacant, astfel: 1 post muncitor 
calificat IV în cadrul Unităţii de Adminis-
trare Constanţa Nord- punctul de lucru 
SPB Dorobanţu. Pentru participarea la 
concursul organizat în vederea ocupării 
postului de muncitor calificat în cadrul 
Unităţii de Administrare Constanţa Nord, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii privind nivelul studiilor și 
vechimea în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: pentru postul de 
muncitor calificat IV în cadrul Unităţii de 
Administrare Constanţa Nord- punctul de 
lucru SPB Dorobanţu, este necesară urmă-
toarea pregătire: școala generală (8-10 ani) 
+diplomă de calificare cursuri cu profil 
electric/electromecanic/mecanic, eliberată 
conform prevederilor legale la momentul 
emiterii și atestat agent de securitate. 
Vechimea necesară pentru ocuparea 
postului trebuie să fie între 0 luni-6 luni 
vechime în specialitate. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: Comisia de 

concurs își va desfășura activitatea astfel: 
selecţia dosarelor în data de 22.11.2019, ora 
10.00 la sediul Filialei Teritoriale de Îmbu-
nătăţiri Funciare Constanţa, din localitatea 
Constanţa, str. Zburătorului, nr. 4; proba 
practică în data de 28.11.2019, ora 10.00, la 
sediul SRP1 Basarabi, loc.Poarta Albă; 
proba interviu în data de 04.12.2019, ora 
10.00, la sediul Filialei Teritoriale de Îmbu-
nătăţiri Funciare Constanţa, din localitatea 
Constanţa, str.Zburătorului, nr.4. Data 
limită până la care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs este 21.11.2019, 
la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri 
Funciare Constanţa, din localitatea 
Constanţa, str.Zburătorului, nr.4, etaj I, 
biroul Resurse Umane. Documentele 
aferente concursului, respectiv documen-
tele necesare pentru întocmirea dosarului 
de concurs, condiţiile generale și specifice 
prevăzute în fișa postului și bibliografia vor 
fi afișate la sediul Filialei Teritoriale de 
Îmbunătăţiri Funciare Constanţa și pe 
site-ul instituţiei, la adresa www.anif.ro. 
Menţionăm că angajarea pensionarilor se 
va face cu contract individual de muncă pe 
durată determinată de 6 luni. Relaţii supli-
mentare la sediul Filialei Teritoriale de 
Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, 
persoana de contact ec.Dordescu Claudia, 
telefon 0241.654.010.

l Anunț privind organizarea concursului 
de recrutare pentru ocuparea unei funcții 
publice de execuție vacantă, din cadrul 
Agenției pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Atragerea de Investiții și Promo-
vare a Exportului Ploiești. Agenția pentru 
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea de 
Investiții și Promovare a Exportului 
Ploiești, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcții publice de 
execuție, după cum urmează: Serviciul 
Atragere de Investiţii și Promovare a 
Exportului- 1 post corespunzator funcției 
publice de execuție consilier clasa I, grad 
profesional asistent. Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute de art.9, 
lit.a), art.54 și art.57, alin.(5), lit.a) din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcțio-
narilor publici, (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condițiile specifice 
de participare la concursul de recrutare 
sunt următoarele: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; minimum un an vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice. Condițiile de desfășurare a 
concursului: dosarele de înscriere la 
concursul de recrutare se depun în peri-
oada: 06.11-25.11.2019, la sediul instituției 
din municipiul Ploiești, Bdul. Republicii, 
nr. 12-14, bl.33 B1-B2, de luni până joi, 
între orele 9.30-16.00 și vineri, între orele 
09.30-13.00. Proba scrisă va avea loc în 
data de 11 decembrie 2019, ora 10.00, la 
sediul instituției. Interviul se va susține 
într-un termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susținerii probei scrise, la 
sediul instituției. Informații suplimentare- 
pe pagina de internet www.aippimm.ro; 
www.immploiesti.ro, precum și adresa de 
e-mail: oficiuploiesti@imm.gov.ro. 



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI

Miercuri, 6 noiembrie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

Persoana de contact Simona Elena Dinu- 
consilier; adresa e-mail: simona_dinu@
imm.gov.ro

l Administraţia Spitalelor şi Serviciilor 
Medicale Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, 
Str. Sf. Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate la 
concurs următoarele posturi contractuale 
vacante: 3 posturi Auditor IA  (S); 1 post 
Inspector de specialitate (S) IA; 2 posturi 
Inspector de specialitate (S) II; 2 posturi 
Inspector de specialitate (S) debutant; 1 
post Inspector de specialitate (S) I. Proba 
scrisă se va desfăşura în data de 
28.11.2019, iar proba interviu în data de 
04.12.2019. Termenul limită de înscriere va 
fi data de 20.11.2019, orele 14:00, dosarul 
de concurs urmând să fie depus la Serviciul  
Resurse Umane din cadrul Administraţiei 
Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 
din Bd. Dimitrie Cantemir Nr. 1, Bl. B2, 
Parter, Sector 4. Informaţii suplimentare 
privind condiţiile specifice pentru 
înscrierea şi participarea candidaţilor la 
concurs se pot obţine de la sediul instituţiei 
la Serviciul Resurse Umane, pe site-ul 
instituţiei www.assmb.ro sau la telefon 
031.433.74.45/ 031.433.74.46.

CITAŢII
l Se citeaza paratii Sahn Ana, Lambertus 
Stefan si Lambertus Ecaterina, la Judeca-
toria Arad, pentru ziua de 12.11.2019, ora 
8.30, sala 146, in proces cu Baltag Gabriela 
Adriana si Baltag Dumitru in dosar civil 
nr. 12241/55/2019, avand ca obiect radiere 
uzufruct.

l Ciobotaru Cristian, domiciliat în Ştefă-
neşti, jud. Botoşani este citat la Judecătoria 
Săveni, în ziua de 04.12.2019, ora 8:30, în 
calitate de Pârât, în dosarul de divorţ nr. 
2807/297/2018 cu Ciobotaru Ana- Maria- 
Reclamantă.

l Subsemnatul evaluator Muraru 
Bogdan-Andrei, tel. 0744.555.862; convoc 
la data de 12.11.2019, ora 09:00, pe Vrabie 
Mădălin, Vrabie Roxana Mihaela, dom. în 
jud. Iaşi, mun. Paşcani, str. Mihai 
Eminescu, nr. 6, bl. B5, sc. A, et. 2, ap. 12; 
debitori în dosarul de executare silită 
491/S/2019, al BEJA Sîrbu şi Vezeteu, 
creditor fiind Damian Aurelia; la inspecția 
la fața locului a apartamentului supus 
evaluării, din jud. Iaşi, mun. Paşcani, str. 
Veronica Micle, nr. 4, bl. C4, sc. A, et. 1.

l Se citează pentru termenul 21.11.2019, 
proprietarii tabulari Luca Valeria, Ienă-
şescu Ioan, Văduva lui Hetzer Stefan, 
Ciucuriță Maria Şi Luica Aurelia (Gyorgy), 
toți cu domiciliul necunoscut, în proces cu 
petenta Tolan Ana Maria, la Judecătoria 
Lipova pentru cauza având ca obiect 
uzucapiune.

DIVERSE
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii generale de insolvenţă a debitorului 

SC Agrotrans-Mh SRL, CIF: 3764010, 
J25/136/2017, dosar nr. 1902/101 anul 2019 
-Tribunalul Mehedinti. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă la 
02.12.2019; Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al crean-
ţelor la 13.12.2019; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar şi 
pentru afişarea tabelului definitiv al crean-
ţelor la 09.01.2020. Administrator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul 
social în comuna Ariceştii Rahtivani, DN 
72, Crângul lui Bot, KM 73+810, sat 
Nedelea, județul Prahova, anunţă public 
solicitarea de obținere a autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul „Supermarket 
Lidl” amplasat în municipiul Ploieşti,  
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1E, județul 
Prahova. Eventualele propuneri şi sugestii 
din partea publicului privind activitatea 
menţionată vor fi transmise în scris şi sub 
semnătură la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Prahova, municipiul 
Ploieşti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, 
nr.306, tel: 0244.544.134, E-mail: office@
apmph.anpm.ro în zilele de luni - joi, între 
orele 8.00–16.30, vineri 8.00 - 14.00.

l SC Rewe (România) SRL, cu sediul în 
comuna Ştefăneştii de Jos, str. Buşteni, 
nr.7, județul Ilfov, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de autorizație 
de mediu, în scopul desfăşurării activității: 
Comerț cu amănuntul în magazine nespe-
cializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 
(Supermarket) pe amplasamentul din 
localitatea Roman, str. Miron Costin, nr.3, 
județul Neamț. Informații privind 
impactul asupra mediului al activității 
pentru care se solicită autorizația de mediu 
pot fi consultate zilnic, de luni - joi între 
orele 8.00 - 14.00 şi vineri între orele 8.00 - 
12.00, la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Neamț din municipiul Piatra 
Neamț,  P-ţa 22 Decembrie nr. 5. Observa-
țiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului 
se primesc în scris la sediul A.P.M. Neamț.

l SC Add Utilaje Terasiere SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii Rapor-
tului privind impactul asupra mediului şi 
Studiului de evaluare adecvată pentru 
proiectul “Exploatarea pietrişului şi nisi-
pului”, propus a fi amplasat comuna 
Breasta, sat Breasta, extravilan, T72, P9/1, 
P10, P11, județul Dolj. Tipul deciziei posi-
bile luate de APM Dolj poate fi emiterea 
sau respingerea acordului de mediu. 
Raportul privind impactul asupra 
mediului şi Studiul de evaluare adecvată 
pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. 
Petru Rareş, nr.1, jud.Dolj, şi la sediul SC 
Add Utilaje Terasiere SRL, Craiova, str.
Independenței, nr.3, bl. 6B, SC. 1, ap.6, 
Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-
16.00 şi vineri, între orele 8.00-14.00. 
Documentele menționate sunt disponibile 

şi la următoarele adrese de internet: http://
apmdj.anpm.ro, www.primariabreasta.ro. 
Dezbaterea publică a raportului privind 
impactul asupra mediului şi a studiului de 
evaluare adecvată va avea loc la sediul 
Primăriei Comunei Breasta, str. Constantin 
Argetoianu, nr.11, în data de 10.12.2019, 
începând cu ora 14.00. Publicul interesat 
poate transmite în scris comentarii /opinii /
observații privind documentele menționate 
la sediul APM Dolj, str.Petru Rareş, nr.1, 
jud. Dolj, fax: 0251.419.035, e-mail: office@
apmdj.anpm.ro până la data de 10.12.2019.

SOMAŢII
l Se aduce la cunoştința cetățenilor că 
Ioviță Davinia Persida a invocat dobân-
direa dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului înscris în 
CF303811Conop, proprietar tabular 
Duguleszku Perszida, măritată Iosifesku. 
Cei interesați sunt invitați să facă opoziții, 
cu precizarea că, în caz contrar, în termen 
de 30 de zile de la ultima publicație, se va 
trece la judecarea cauzei.

l Se aduce la cunoştința cetățenilor că 
Săvulescu Cornel a invocat dobândirea 
deptului de proprietate prin uzucapuiune 
asupra imobilului înscris în CF300378 
Conop, nr. top. 244-245/a, proprietari tabu-
lari Paszkulescu Petru, Dimitrie Andrea, 
Sofia Morar. Cei interesați sunt invitați să 
facă opoziții, în caz contrar, în termen de 
30 de zile de la ultima publicație, se va 
trece la judecarea cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Corealis SA, cu sediul în Craiova, 
Calea Severinului,  nr.  42,  Dolj , 
J16/293/2000, CUI: 13060330, prin admi-
nistrator unic Logofătu Radu, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acți-
onarilor pentru data de 10.12.2019, ora 
12.00. Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor va avea loc la sediul societății 
din Craiova, Calea Severinului, nr.42, jud.
Dolj. În cazul neîndeplinirii condiţiilor 
legale de validitate stabilite de actul consti-
tutiv, Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor va fi reprogramată pentru 
data de 11.12.2019, ora 12.00, în acelaşi loc 
şi cu aceeaşi ordine de zi. Convocarea se 
efectuează conform Legii 31/1990 R cu 
modificările ulterioare şi cele ale actului 
constitutiv al societății. La Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor 
sunt îndreptățiți să participe şi să voteze 
acționarii înregistrați la sfârşitul zilei de 
20.11.2019 stabilită ca dată de referință. 
Ordine de zi Adunare Generală Extraordi-
nară: 1. Aprobarea deschiderii unui punct 
de lucru situat în Craiova, Str.Vasile Conta, 
nr.1, Bl.U5, parter. 2. Aprobarea autorizării 
activităților codificate conform CAEN 
REV 2 la clasele 9602- Coafură şi alte 
activități de înfrumusețare şi 9604- Activi-
tăți de întreținere corporală la punctul de 
lucru. 3.Aprobarea redactării unui act 
constitutiv actualizat. 4.Aprobarea manda-
tării administratorului societății dl.

Logofătu Radu pentru aducerea la îndepli-
nire a hotărârii AGEA, semnarea în 
numele şi pe seama acționarilor Hotărârii 
AGEA, a actului constitutiv actualizat, 
precum şi pentru înregistrarea mențiunii la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Dolj. Cererile pentru introdu-
cerea de noi puncte pe ordinea de zi de 
către acționari pot fi depuse, la sediul 
societății, conform art.117 indice 1 din 
Legea nr. 31/1990 R cu modificările ulteri-
oare. Acționarii pot participa personal, 
prin reprezentanții lor legali sau prin 
reprezentanți mandatați cu procura 
specială. Formularele de procură specială, 
precum şi celelalte materiale informative 
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a 
Adunării se pot obţine de la sediul socie-
tăţii, conform art.117 indice 2 din Legea 
nr.31/1990 R cu modificările ulterioare. 
După completare şi semnare un exemplar 
din procura specială va fi depus la sediul 
societăţii până cel târziu cu 48 ore înainte 
de data primei convocări, un exemplar va 
fi înmânat reprezentantului, cel de-al 
treilea exemplar ramânând la acţionar. 
Informaţii suplimentare la sediul societății 
din Craiova, Calea Severinului, nr. 42, jud. 
Dolj.

l Consiliul de Administraţie al Asociaţiei  
Compania de Librării Bucureşti PAS, cu 
sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr.10, bloc 
7B, sector 4, cod fiscal 9356622, convoacă 
Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei  
în data de 22 noiembrie 2019, orele 8, la 
sediul din Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, sector 
4, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezen-
tarea şi aprobarea materialelor de la 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor SC Compania de Librării Bucureşti 
SA din data de 9 decembrie 2019: -Apro-
barea  repartizării sub formă de dividende 
a  profitului net aferent anului 2018 rămas 
nedistribuit în sumă de 1.778.168,67 lei şi 
aprobarea termenului de plată a sumelor 
cuvenite ca dividende. 2. Mandatarea unui 
membru al Consiliului de Administraţie al 
Asociaţiei Compania de Librării Bucureşti 
PAS  să participe şi să voteze materialele de 
la Adunarea Generală a Acţionarilor SC 
Compania de Librării Bucureşti SA din 
data de 9 decembrie 2019. Data celei de a 
doua convocări pentru cazul în care la 
prima convocare nu se îndeplinesc condi-
țiile legale de constituire a şedinţei va fi 9 
decembrie 2019, orele 8, la sediul din Bd. 
Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4.

LICITAŢII
l Debitorul SC Euro Club Hoteluri Si 
Restaurante SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asoci-
atii SPRL, scoate la vanzare: Locul de 
parcare aflat la subsolul blocului (locul nr. 
13), situat in Bucuresti, Str. Cercetatorilor 
nr.9, sector 4. Pretul de pornire al licitatiei 
pentru locul de parcare este de 3.140 euro 
inclusiv TVA. Pretul Caietului de sarcini 
este de 1.000 lei, exclusiv TVA. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata la data de 
20.11.2019 ora 14.30 iar daca locul de 

parcare nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor avea loc 
in datele de: 27.11.2019, 04.12.2019, 
11.12.2019, 18.12.2019, 08.01.2020, 
15.01.2020, 22.01.2020, 29.01.2020  si 
05.02.2020 ora 14.30 la acelasi prêt de 
pornire. Participarea la licitatie este condi-
tionata de: -consemnarea in contul nr. 
RO86 FNNB 0001 0256 0484 RO01 
deschis la Credit Europe Bank Romania, 
Sucursala Bucuresti, pe seama debitoarei 
SC Euro Club Hoteluri Si Restaurante 
SRL cel tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru sedinta de licitatie, a garan-
tiei de 10% din pretul de pornire al licita-
tiei; -achizitionarea cel tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru sedinta de 
licitatie a Caietului de sarcini. -Pretul caie-
tului de sarcini se achită prin OP in contul 
nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la Ing Bank - Sucursala Dorobanti, 
pe seama lichidatorului judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 502 - 505, 
sector 1. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 
502 - 505, sector 1. Pentru relatii suplimen-
tare sunati la telefon 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul SC Monalisa Investments 
SRL societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii S.P.R.L, 
scoate la vanzare urmatoarele imobile: 1.
Teren extravilan situat in com. Stefanestii 
de Jos, judetul Ilfov, tarlaua 10, parcela 
40/3/25, in suprafata de 12.000mp. Pretul 
de pornire al licitatiei este de 54.238,83 
euro exclusiv TVA. Pretul caietului de 
sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. 2.
Teren extravilan situat in com. Stefanestii 
de Jos, judetul Ilfov, tarlaua 10, parcela 
40/4/23, in suprafata de 22.336 mp. Pretul 
de pornire al licitatiei este de 100.956,78 
euro exclusiv TVA. Pretul caietului de 
sarcini este de 3.000 lei exclusiv TVA. 3.
Teren extravilan situat in com. Stefanestii 
de Jos, judetul Ilfov, tarlaua 10, parcela 
40/3/26, in suprafata de 12.800mp. Pretul 
de pornire al licitatiei este de 57.854,78 
euro exclusiv TVA. Pretul caietului de 
sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. 
Participarea la licitatie este conditionata 
de  consemnarea  in  contu l  nr. 
RO31BFER140000010832RO01, deschis 
la Banca Comerciala Feroviara, Ag. Popa 
Tatu, sub sancţiunea decăderii, cel mai 
târziu cu o zi inainte de data si ora sedintei 
de licitate, a garantiei de 10% din pretul 
de pornire a licitatiei si de achizitionarea 
pana la aceeasi data a Caietului de sarcini. 
Pretul Caietului de sarcini se achită prin 
OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la Ing Bank - Sucursala 
Dorobanti, pe seama lichidatorului judi-
ciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, 
et. 5, cam. 504, sector 1. Pentru imobilele 
mentionate mai sus, prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 21.11.2019, 
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ora 15.00, iar daca bunurile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor avea loc in datele de 28.11.2019, 
05.12.2019, 12.12.2019, 19.12.2019, 
09.01.2020, 16.01.2020, 23.01.2020, 
30.01.2020 si 06.02.2020 ora 15.00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 
1. Pentru relatii suplimentare sunati la tel.: 
021.318.74.25, dinu.urse@gmail.com.

l Anunț privind concesionarea prin lici-
tație publică a unei suprafețe de teren 
aparținând domeniului public al județului 
Vaslui. 1. Informaţii generale privind 
concedentul, precum -denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, datele de 
contact, persoana de contact: -Consiliul 
Judeţean Vaslui - CUI 3394171, str. Ştefan 
cel Mare, nr.79, telefon 0235361089 - inte-
rior 113, fax 0235361090, e-mail - patri-
moniu@cjvs.eu, persoană de contact: 
Atasiei Andrei. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiuni, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Localitatea 
Emil Racoviță, comuna Dăneşti, județul 
Vaslui. Suprafață teren aparținând dome-
niului public al județului Vaslui -102.298 
mp. Număr cadastral -70453. Concesio-
narea a fost aprobată prin H.C.J nr. 173 
din 17.10.2010, conform O.U.G. nr. 
57/2019. 3. Informaţile privind documen-
taţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: La sediul Consiliului Județean 
Vaslui. 3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Biroul Administrarea Domeniului Public şi 
Privat al Județului, str. Ştefan cel Mare, nr. 
79, Vaslui. 3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea documentației de atri-
buire: -20 lei, se achită la casieria Consi-
liului Județean Vaslui sau în contul IBAN 
RO97TREZ 65621330250XXXX. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
15.11.2019, ora 16.30. 4. Informaţii privind 
ofertele - informațiile despre conținutul 
plicului exterior şi interior se găsesc în 
documentația de atribuire: Ofertele se 
redactează în limba română şi se depun în 
două plicuri închise şi sigilate, unul exterior 
şi unul interior la registratura Consiliului 
Județean Vaslui. 4.1. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 27.11.2019, ora 15.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Ofertele se depun la sediul Consiliului 
Judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79 
-Registratură - Parter. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 03/12/2019, ora 10.00, str. 
Ştefan cel Mare nr. 79, Vaslui. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Vaslui - Secţia contencios admi-
nistrative şi fiscal, situat în municipiul 
Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 54, cod 
poştal 730171, tel/fax 0235.311.582, judeţul 
Vaslui, e-mail:  tr-vaslui@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
05.11.2019.

l Continental 2000 SPRL, în calitate de 
lichidator judiciar al societății TIF SRL, 
din Ghidfalău, jud.Covasna, vinde prin 
licitație publică în data de 13.11.2019, ora 
10.00, următoarele bunuri mobile: 1.Cap 
Tractor Iveco- funcțional- 30.794Lei, an 
fabricație 2004, categoria autotractor, cilin-
dree 12882cmc, putere max./turație 
353/1900, culoare roşu, varianta Stralis, 
motorină, km-, euro 3; 2.Semiremorcă 
Krone- funcțională- 14.315Lei, an fabri-
cație 2005, marca Krone, varianta ELB2-
BW, greutate maximă autorizată 27.000kg, 
culoare gri. Şedințele de licitație se vor 
relua la acelaşi preț şi în aceleaşi condiții în: 
20.11.2019, 27.11.2019 şi 04.12.2019. La 
prețurile de pornire se adaugă TVA. Licita-
țiile vor avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Sfântu Gheorghe, str.Crân-
gului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru 
participarea la licitație este obligatorie 
achiziționarea caietului de sarcini. 
Garanția de participare la licitație/nego-
ciere directă este de 10% din prețul de 
pornire. Informații prin e-mail: contact@
continental2000.ro sau la telefoanele: 
0267.311.644, 0728.137.515 şi pe pagina de 
internet: www.continental2000.ro

l S FISE Electrica Serv SA -Punct de 
lucru Ploieşti organizează în data de 12 
noiembrie 2019, ora 12.00, la sediul din str.
Deltei, nr.40, Ploieşti, licitație publică 
privind vânzarea mijloacelor fixe auto 
aprobate la casare. Pentru relații suplimen-
tare, vă rugăm să sunați la: 0372.440.480/0
735.36.9289/0724.244.153. În caz de 
neadjudecare, licitația se va repeta în 
datele de 26 şi 28 noiembrie, ora 12.00.

l Primăria comunei Izvoru, cu sediul în 
comuna lzvoru, strada Principală, nr. 138, 
judeţul Argeş, cod fiscal 4469434, nr. tel. 
0248/695.020, nr. fax 0248/695.120, e-mail: 
primaria_izvoru@yahoo.com, în calitate de 
autoritate contractantă, concesionează prin 
licitaţie publică un lac în suprafaţă de 
20.083 mp. aflat în domeniul public al 
comunei Izvoru. Caietul de sarcini se poate 
obţine personal de la sediul primăriei 
Izvoru. Data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor este 19.11 .2019, ora 12:00. Data 
limită de depunere a ofertelor este 
25.11.2019, ora 10:00. Ofertele se depun la 
sediul primăriei lzvoru, într-un singur 
exemplar. Sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor va începe la data de 25.11.2019, 
ora 12.00. Se va desemna câştigătoare 
oferta cu cel mai ridicat preţ al redevenţei.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 

persoană de contact: Comuna Doclin, prin 
Consiliul Local Doclin, cu sediul în Doclin, 
nr.1, județul Caraş-Severin, telefon/fax: 
0255.527.001, e-mail: primaria_doclin@
yahoo.com, cod fiscal: 3227769. 2. Infor-
mații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
vândut: imobilul compus din: teren extra-
vilan în suprafaţă de 151.190mp şi 
construcţii specializate în domeniul 
apărării în suprafaţă de 4.116 mp, conform 
HCL Doclin, nr.30/27.09.2019, ce aparțin 
domeniului privat al Comunei Doclin, 
județul Caraş-Severin, conform temeiului 
legal: OUG 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Admi-
nistrație Publică Locală. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/ comparti-
mentului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Compartimentul Admi-
nistrație Publică Locală din cadrul 
Primăriei Comunei Doclin, Doclin, nr.1, 
județul Caraş-Severin. 3.3. Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor OUG nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ: fără costuri. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 22.11.2019, 
ora 09.00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
29.11.2019, ora 09.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura 
Primăriei Doclin, Comuna Doclin, nr. 1, 
judeţul Caraş-Severin. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 
într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior şi unul interior. 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
29.11.2019, ora 10.00, Primăria Comunei 
Doclin, Comuna Doclin, nr.1, județul 
Caraş-Severin. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail 
aIe instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Caraş-Se-
verin, Reşița, Strada Horea nr. 2-4, județul 
Caraş-Severin, telefon: 0255.213.304, fax: 
0255.211.554, e-mail: ecris.115@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 05.11.2019.

Anunț privind vânzarea prin licitație a 
pieselor rămase neavariate a unui autotu-
rism din proprietatea privată a comunei 
Remetea. 1. Obiectul licitației: vânzarea 
pieselor rămase neavariate a unui autotu-
rism din proprietatea privată a comunei 
Remetea, tip vehicul Skoda Praktik, cu 
numărul de înmatriculare HR11REM, 
serie şasiu TMB1KC5J07017925, anul 
fabricației 2011. 2.Denumirea şi adresa 
instituției publice, precum şi locul unde 
poate fi văzut obiectul licitației: Comuna 

Remetea, adresă sediu: P-ța Cseres Tibor, 
nr.10, 537250, Remetea, județul Harghita, 
telefon/fax: 0266.352.101, 0266.352.102. 3. 
Adresa, data şi ora ținerii licitației: sediul 
Comunei Remetea, la data de 22.11.2019, 
ora 10.00. Datele de desfăşurare a urmă-
toarelor licitații, în caz de neadjudecare: 
28.11.2019 şi 04.11.2019. 4.Prețul de 
pornire a licitației: 2500Lei. 5.Cota de chel-
tuieli de participare: 25Lei. 6.Documentele 
de participare la licitația de vânzare a 
bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile 
înaintea datei stabilite pentru ținerea licita-
ției de vânzare a bunurilor, adică până la 
data de 15.11.2019. Numărul de telefon 
unde se pot obține informații suplimentare: 
0266.352.101.

l Primaria comunei Sintereag cu sediul in 
loc.Sintereag, nr.40, organizeaza licitatie 
publica deschisa  in vederea vanzarii 
imobilului –teren  în suprafață de 3.908 mp 
situat  în extravilanul  loc.Cociu, Comuna 
Şintereag, jud. Bistrita-Năsăud. Pretul de 
pornire a licitatiei este de  88.300 lei. Pretul 
documentelor  vanzarii: 50lei şi se achită în 
numerar la casieria Primăriei comunei 
Şintereag. Valoarea garantiei de partici-
pare: 8.830lei. Taxa de participare: 500 lei. 
Documentele vanzarii pot fi ridicate de 
către solicitanți, contracost, de la sediul 
Primariei comunei Sintereag. Data limita 
de solicitare clarificari: 27.10.2019, 
ora:16:00. Data limita de depunere a ofer-
telor: 04.12.2019, ora 09:00. Data şi locul 
unde se va desfăsura licitatia: 04.12.2019, 
ora 12:00, sala de şedințe a Primăriei 
comunei Şintereag, nr.40, Comuna Şinte-
reag, jud.Bistrita-Năsăud. Informatii 
suplimentare se pot obtine la tl.0263-
351026, persoana de contact: Cătuna Liviu.

l Primaria comunei Sintereag cu sediul in 
loc.Sintereag, nr.40, Comuna Sintereag, 
jud.Bistrita-Năsăud organizeaza licitatie 
publica deschisa  in vederea vanzarii 
imobilului –teren  în suprafață de 28.822 
mp situat  în  extravilanul  satului  Sieu-
Sfântu, Comuna Şintereag, jud.Bistri-
ta-Năsăud. Pretul de pornire a licitatiei este 
de  340.600 lei. Pretul documentelor 
vanzarii: 50lei şi se achită în numerar la 
caseria Primăriei comunei Şintereag. 
Valoarea garantiei de participare: 34.060lei. 
Taxa de participare: 500lei. Documentele 
vanzarii pot fi ridicate de către solicitanți, 
contracost, de la sediul Primariei comunei 
Sintereag. Data limita de solicitare clarifi-
cari: 27.10.2019, ora 16:00. Data limita de 
depunere a ofertelor: 04.12.2019, ora 09:00. 
Data şi locul unde se va desfăsura licitatia: 
04.12.2019, ora 12:00, sala de şedințe a 
Primăriei comunei Şintereag, nr.40, 
Comuna Şintereag, jud.Bistrita-Năsăud. 
Informatii suplimentare se pot obtine la 
tl.0263-351026.

l Debitorul SC My Lady SRL cu sediul in 
Dr.Tr. Severin, str. Eroii de la Cerna nr.49, 
jud. Mehedinti, J25/202/1999, CUI 
12109568, aflată în procedura de faliment, 
in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 
910/101/2018, prin lichidator judiciar, 

Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, 
cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, 
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
reprezentant asociat coordonator Serban 
Valeriu, scoate la vânzare, la pretul stabilit 
pr in  Raportul  de  Evaluare  nr. 
49/04.04.2019, bunul imobil: • Proprietate 
imobiliara compusa din:  - teren intravilan 
cu S = 417 mp (390mp din acte), avand nr. 
cadastral 50365; - spatiu comercial cu Sc = 
118,04 mp si Su = 95,34 mp, avand nr.
cadastral 50365-C1; - magazie, cu Sc = 
19,78 mp si Su = 15,01 mp, avand nr. 
cadastral 50365-C2; - Garaj, cu Sc = 49,10 
mp si Su = 40,94 mp, avand nr. cadastral 
50365-C3. situata in Dr.Tr. Severin, str. 
Eroii de la Cerna nr. 49, jud. Mehedinti, 
aflata in garantia creditorului Eurobank 
Ergasias S.A. Valoarea totala a proprietatii 
imobiliare este de 96.850 euro exclusiv 
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Licitatia va avea loc în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi la data de 14.11.2019 orele 
10:00. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil, conform Rapor-
tului de evaluare nr. 49/04.04.2019, o 
reprezinta Sentința nr. 175 din data de 
03.10.2019 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul 
sindic în dosarul de insolvență nr. 
910/101/2018. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea în contul 
unic de insolventa al debitoarei SC My 
Lady SRL pana la data de 13.11.2019 orele 
17.00, a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul imobil şi achiziţio-
narea caietului de sarcini in suma de 
500,00 lei. Cont deschis la Banca Romane-
asca S.A. Sucursala Dr.Tr. Severin, sub nr. 
RO11BRMA0999100083383621. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept asupra 
bunului imobil sa anunțe lichidatorul judi-
ciar înainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii suplimentare la tele-
foanele: 0756482035, 0252/354399 sau la 
sediul profesional al lichidatorului din Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud. 
Mehedinti. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin 
Asociat coordonator ec. Serban Valeriu.

PIERDERI
l Societatea Profi Rom Food S.R.L., cu 
sediul în Timişoara, str. Calea Sever Bocu 
nr. 31, județ Timiş, înmatriculată la ORC 
Timiş cu nr. J35/239/1999, cod fiscal 
RO11607939, prin prezenta, facem 
cunoscut faptul că a fost pierdut docu-
mentul de înregistrare sanitară veterinară şi 
pentru siguranța alimentelor pentru unită-
țile de vânzare cu amănuntul Nr. VA 3219 
din 08.08.2012 emis de Direcția Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor 
Mureş eliberat punctului de lucru situat în 
Loc. Târnăveni, nr. 54, parter, județ Mureş. 
Pentru orice informații, vă rugăm să ne 
contactați la adresa magazinului sau la 
numărul de telefon 0734.110.743.


