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OFERTE SERVICIU
l Primăria Ştefăneşti- Ilfov organizează în
data de 30.10.2019 concurs recrutare pentru
1 Administrator, 1 Inspector, 1 Şofer, 1
Inspector de specialitate. Detalii la
021.361.35.29.
l Groserbau SRL, cu sediul în Tomeşti, str.
Azaleei, nr.5, camera 3, bloc 30, etaj 3,
ap.15, jud.Iaşi, CUI: RO40980205, angajează 4 montatori pereți şi plafoane din
ghips-carton. Persoanele interesate vor
depune un CV până la data de 10.10.2019 şi
se vor prezenta la selecție pe data de
11.10.2019, ora 10.00, la sediul societății.
l Patiseria Temsadri SRL din Santana
angajeaza 1 lucrator bucatarie (spalator
vase mari), (cod COR. 941201). Conditii
minime; studii primare (opt clase), cunoasterea bucatariei sarbesti (prajitura burek).
CV-urile se depun pe e-mail la adresa;
zoran_mutavschi@yahoo.com. Vor fi luate
in considerare CV-urile primite pana la data
de 09.10.2019. Selectia candidatilor va avea
loc in data de 10.10.2019 si consta in
concurs de CV-uri. Informatii la telefon:
0745.330.061.
l SC Bliss Events Delux SRL, cu sediul în
Deva, str. Atelierelor, nr.1, jud. Hunedoara,
angajează ajutor bucătar (2). CV-urile se pot
depune la sediul firmei până la data de
09.10.2019. Informații la telefon:
+40720.274.200.
l Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”, cu
sediul în localitatea Bucureşti, str. Calea
Giuleşti, nr. 10, sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post
contractual vacant, aprobat prin HG nr.
286/2011, modificată şi completată de HG
nr.1027/2014. Denumirea postului: pedagog
şcolar, 1 post. Condiţii specifice de participare la concurs: -studii: medii -absolvirea
liceului cu examen de bacalaureat;
-vechime: vechime în muncă minim 5 ani;
-cunoştințe de utilizare şi operare PC;
-disponibilitate de program în 2 schimburi;
-abilități de comunicare. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului: 30.10.2019,
ora 12.00, la sediul instituției. Proba scrisă:
data 30.10.2019, ora 12.00, la sediul instituției. Proba interviu: data 04.11.2019, ora
10.00, la sediul instituției. Data-limită până
la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare
de la afişare, la sediul instituției. Date
contact: colegiultehmatrul@yahoo.com,
golescu@ctmr.ro, secretar Stoica Eugenia,
tel.021.637.04.84.
l Biblioteca Judeţeană „V.Voiculescu”, cu
sediul central în localitatea Buzău, bulevardul Unirii, nr.301A, judeţul Buzău, CUI:
8550646, telefon: 0238.721.509, fax:
0238.717.283, organizează concurs pentru
ocuparea unei funcţii contractuale vacante
de administrator, treapta I, din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Administrativ, Deservire. Pentru a ocupa un post
contractual vacant, candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale, conform
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie
2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii necesare participării la
concurs şi ocupării funcţiei contractuale
sunt: -studii medii absolvite cu diplomă;
-vechime în muncă: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: -22 octombrie 2019, ora
16.00, termenul-limită de depunere a dosarelor; -04 noiembrie 2019, ora 10.00, probă
scrisă; -07 noiembrie 2019, ora 10.00,
interviu. Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul central al bibliotecii situate
în Bulevardul Unirii, nr.301A sau la
numărul de telefon: 0238.721.509, interior:
103 -Compartimentul Resurse Umane.
l Batalionul de Sprijin al Forţelor Navale
Constanţa, cu sediul în str.Ştefăniţă Vodă,
nr.4, judeţul Constanţa, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant de
personal civil contractual conform HG
nr.286/2011: muncitor calificat IV (electrician întreţinere şi reparaţii), nr.posturi: 1
(studii medii/generale, curs calificare electrician, fără vechime); -31.10.2019, ora 10.00
-proba practică; -06.11.2019, ora 09.00
-interviul; -data-limită de depunere a dosarelor: 22.10.2019, ora 15.00. Depunerea
dosarelor se va face la sediul Batalionului
de Sprijin al Forţelor Navale, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice necesare
sau pe site-urile: www.navy.ro, www.
posturi.gov.ro. Date de contact ale secretaria t u l u i ,
l a
t e l e f o n :
0241.667.985/0241.667.011, interior: 238,
461.
l Comuna Şugag, judeţul Alba, organizează concurs, în baza HG nr.286/2011 şi
HG nr.1027/2014, la sediul comunei Şugag,
din str.Valea Frumoasei, nr.180, judeţul
Alba, în data de 30.10.2019, ora 10.00,
proba scrisă. Interviul se va susţine în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise, iar data şi ora
vor fi anunţate după proba scrisă. În cadrul
interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor pentru
ocuparea următorului post contractual
temporar vacant: -1 post, studii superioare,
inspector de specialitate, pe perioadă determinată. Condiţii de participare: -nivelul
studiilor: superioare cu licență; -vechimea în
muncă necesară ocupării posturilor: minim
3 ani. Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul comunei Şugag în termen
de 5 zile lucrătoare de la data publicării
prezentului anunț. Condițiile de participare
la concurs şi bibliografia stabilită se afişează
la sediul comunei Şugag. Relații suplimentare se pot obține de la sediul Comunei
Şugag şi la telefon: 0258.746.177.
l Comuna Şugag, judeţul Alba, organizează concurs, în baza HG nr.286/2011 şi
HG nr.1027/2014, la sediul comunei Şugag,
din str.Valea Frumoasei, nr.180, judeţul
Alba, în data de 30.10.2019, ora 10.00,
proba scrisă. Interviul se va susţine în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise, iar data şi ora
vor fi anunţate după proba scrisă. În cadrul
interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor pentru
ocuparea următoarelor posturi contractuale
vacante: -1 post, studii medii /superioare,
referent de specialitate; -1 post, studii superioare cu specializare în biblioteconomie,
bibliotecar comună; -1 post, studii generale,
cu specializare în şcoala populară de artă,
muncitor calificat. Condiţii de participare:
-nivelul studiilor: -pentru postul de referent
de specialitate: studii medii/ superioare cu
licență în istorie/istorie-geografie sau alte
studii superioare cu licență, cu specializare
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în arhivă; -pentru postul de bibliotecar
comună se solicită specializare în biblioteconomie; -pentru postul de muncitor calificat
se solicită specializare în şcoala populară de
artă; -vechimea în muncă necesară ocupării
posturilor: minim 3 ani. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul
comunei Şugag în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului
anunț. Condițiile de participare la concurs
şi bibliografia stabilită se afişează la sediul
comunei Şugag. Relații suplimentare se pot
obține de la sediul Comunei Şugag şi la
telefon: 0258.746.177.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu
sediul în Vaslui, strada Ştefan cel Mare,
nr.233, judeţul Vaslui, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractual
vacante de economist debutant la Serviciul
RUONS -1 post. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
HG 286/23.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
30.10.2019, ora 09.00; -proba interviu în
data de 04.11.2019, ora 09.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: I.
Economist debutant: -diplomă de licenţă;
-diplomă ECDL; -fără vechime în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul
Judeţean de Urgenţă Vaslui, persoană de
contact: economist Ciobanu Florina,
telefon: 0235.312.120, interior: 138.
l Şcoala Profesională Specială „Ion Teodorescu” Slobozia, cu sediul în localitatea
Slobozia, str.Viilor, nr.61, jud.Ialomiţa,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: numele funcţiei: secretar I A, studii medii, 1 post.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă: 30.10.2019, ora 9.00; -Interviul:
01.11.2019, ora 9.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Studii: medii
(economic, management, juridic, birotică
secretariat, informatică de gestiune,
teoretic); -Vechime în specialitate: 7 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Şcolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu”, str.Viilor, nr.61, loc.Slobozia, jud.
Ialomiţa. Relaţii suplimentare la sediul: str.
Viilor, nr.61, loc.Slobozia, jud.Ialomiţa,
persoană de contact: Neagu Ioana Madalina, telefon: 0732.178.044, e-mail: sc_nr1_
slobozia@yahoo.com, fax: 0243.212.085.
l Şcoala Profesională Specială „Ion Teodorescu” Slobozia, cu sediul în localitatea
Slobozia, str.Viilor, nr.61, jud.Ialomiţa,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de:
numele funcţiei: administrator financiar, II
S, 1 post. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă: 23.10.2019, ora 9.00; Interviul: 25.10.2019, ora 9.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: 1.Studii:
superioare; 2.Specializare: economic; 3.
Vechime în specialitate: 6 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la

concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Şcolii Profesionale
Speciale „Ion Teodorescu”, str.Viilor, nr.61,
loc.Slobozia, jud.Ialomiţa. Relaţii suplimentare la sediul: str.Viilor, nr.61, loc.Slobozia,
jud.Ialomiţa, persoană de contact: Neagu
Ioana Madalina, telefon: 0732.178.044,
e-mail: sc_nr1_slobozia@yahoo.com, fax:
0243.212.085.
l Academia Tehnică Militară „Ferdinand
I”, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal civil
contractual, astfel: •Laborant gr. II în
Laboratorul de sisteme integrate de armament şi apărare CBRN la Centrul de excelenţă în sisteme integrate de armament şi
geniu din Facultatea de sisteme integrate de
armament, geniu şi mecatronică. Condiţii
specifice: -Absolvirea cu diplomă de licenţă
a studiilor în domeniul chimie sau
biochimie; -Absolvirea unui curs de perfecţionare în domeniul compuşilor de interes
militar; - Studii de specialitate în domeniul
chimie sau biochimie; -Cunoştinţe minime
de specialitate în domeniul compuşilor de
interes militar; -Vechime în muncă în domeniul chimie sau biochimie: minim 2 ani.
•Tehnician tr. III în Formaţia sprijin tehnic
din Atelierul de instruire practică Clinceni
la Directorul general administrativ. Condiţii
specifice: -Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului; -Studii de specialitate în
domeniul armamentului, muniţiilor, explozivilor şi sistemelor mecanice sau mecatronice; -Vechime în muncă în domeniul
muniţiilor şi explozivilor: minim 6 luni.
•Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme
autopropulsate la Centrul de excelenţă în
sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru
apărare şi securitate din Facultatea de aeronave şi autovehicule militare. Condiţii
specifice: -Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale; -Studii de specialitate în domeniul electromecanic;
-Cunoştinţe minime de specialitate în
domeniul autovehiculelor sau mecanic;
-Deţinerea de permis de conducere categoria B; -Vechime în muncă în domeniul
postului: minim 6 ani şi 6 luni. •Tehnician
tr. II în Laboratorul de limbi străine, ştiinţe
militare şi management la Departamentul
de limbi străine, ştiinţe militare şi management. Condiţii specifice: -Studii medii în
domeniul tehnic sau studii medii profil real;
-Cunoştinţe de specialitate în domeniul IT
(instalare, întreţinere, testare, diagnosticare
şi reparare tehnică de calcul şi periferice);
-Nivel mediu de cunoaştere a limbii engleze;
-Vechime în muncă în domeniul IT: minim
3 ani şi 6 luni. •Tehnician tr. I în Formaţia

sprijin tehnic din Atelierul de instruire
practică Clinceni la Directorul general
administrativ. Condiţii specifice: -Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor
liceale; -Studii/ cursuri de specialitate în
domeniul aerospaţial, mecanic sau electric;
-Cunoştinţe de specialitate în domeniul
aerospaţial, mecanic sau electric; -Vechime
în muncă în domeniul postului: minim 6 ani
şi 6 luni. •Tehnician tr. III în Laboratorul de
robotică la Centrul de excelenţă în robotică
şi sisteme autonome din Facultatea de
comunicaţii şi sisteme electronice pentru
apărare şi securitate; Condiţii specifice:
-Studii medii în domeniul tehnic sau profil
real; -Cunoştinţe de specialitate în domeniul
electronicii; -Nivel mediu de cunoaştere a
limbii engleze; -Vechime în muncă în domeniul postului: minim 6 luni. •Şofer I în
Grupa transport din Plutonul tehnic la
Directorul general administrativ; Condiţii
specifice: -Studii medii/ generale; -Permis de
conducere categoriile: B, B+E, C, C+E, D,
D+E; -Vechime în muncă în domeniul
postului: minim 3 ani. Concursurile vor
avea loc astfel: 1. Desfăşurarea probei de
concurs -probă scrisă- 01.11.2019, astfel:
•Ora 09.00 pentru următoarele posturi:
-Laborant gr. II în Laboratorul de sisteme
integrate de armament şi apărare CBRN la
Centrul de excelenţă în sisteme integrate de
armament şi geniu din Facultatea de
sisteme integrate de armament, geniu şi
mecatronică; -Tehnician tr. III în Formaţia
sprijin tehnic din Atelierul de instruire
practică Clinceni la Directorul general
administrativ; •Ora 11.00 pentru următoarele posturi: -Tehnician tr. I în Laboratorul
de sisteme autopropulsate la Centrul de
excelenţă în sisteme autopropulsate şi
tehnologii pentru apărare şi securitate din
Facultatea de aeronave şi autovehicule
militare; •Ora 13.00 pentru următoarele
posturi: -Tehnician tr. II în Laboratorul de
limbi străine, ştiinţe militare şi management
la Departamentul de limbi străine, ştiinţe
militare şi management; -Tehnician tr. I în
Formaţia sprijin tehnic din Atelierul de
instruire practică Clinceni la Directorul
general administrativ. 2. Desfăşurarea
probei de concurs –probă practică–
01.11.2019, astfel: •Ora 10.00 pentru următoarele posturi: -Tehnician tr. III în
Laboratorul de robotică la Centrul de excelenţă în robotică şi sisteme autonome din
Facultatea de comunicaţii şi sisteme electronice pentru apărare şi securitate; -Şofer I în
Grupa transport din Plutonul tehnic la
Directorul general administrativ. 3. Susţinerea interviului: 08.11.2019, astfel: •Ora
09.00 pentru următoarele posturi: -Laborant gr. II în Laboratorul de sisteme integrate de armament şi apărare CBRN la
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Centrul de excelenţă în sisteme integrate de
armament şi geniu din Facultatea de
sisteme integrate de armament, geniu şi
mecatronică; -Tehnician tr. III în Formaţia
sprijin tehnic din Atelierul de instruire
practică Clinceni la Directorul general
administrativ; •Ora 10.00 pentru următoarele posturi: -Tehnician tr. III în Laboratorul
de robotică la Centrul de excelenţă în robotică şi sisteme autonome din Facultatea de
comunicaţii şi sisteme electronice pentru
apărare şi securitate; -Şofer I în Grupa
transport din Plutonul tehnic la Directorul
general administrativ. •Ora 11.00 pentru
următorul post: - Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme autopropulsate la Centrul
de excelenţă în sisteme autopropulsate şi
tehnologii pentru apărare şi securitate din
Facultatea de aeronave şi autovehicule
militare; •Ora 13.00 pentru următoarele
posturi: -Tehnician tr. II în Laboratorul de
limbi străine, ştiinţe militare şi management
la Departamentul de limbi străine, ştiinţe
militare şi management; -Tehnician tr. I în
Formaţia sprijin tehnic din Atelierul de
instruire practică Clinceni la Directorul
general administrativ. Data limită de depunere a dosarelor: 22.10.2019, ora 14.00.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul Acadmiei Tehnice
Militare „Ferdinand I” (U.M. 02648 Bucureşti), Bulevardul George Coşbuc nr. 39-49,
sector 5, Bucureşti, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la telefon:
021.335.46.64 int. 267.
l Academia Tehnică Militară „Ferdinand
I”, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal civil
contractual, astfel: •Psiholog stagiar în
microstructura Cunoaştere şi asistenţă
psihologică; Condiţii specifice: -studii de
specialitate: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie
sau asimilată;-perfecţionări/ specializări:
master în psihologie; -autorizaţii speciale
pentru exercitarea atribuţiilor: -atestate de
liberă practică, aflate în perioada de valabilitate, în condiţiile Legii nr. 213/2004 privind
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Psihologilor din
România şi ale H.G. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 213/2004, în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale sau în specialitatea Psihologia muncii
şi organizaţională, cât şi în una dintre
specialităţile Psihologie clinică sau Psihoterapie sau Consiliere psihologică, treapta de
specializare practicant, forma de atestare
supervizare; -contracte de supervizare
profesională cu un supervizor certificat în
specialităţile menţionate anterior, aflate în
perioada de valabilitate. •Asistent medical
principal în Cabinetul medicină dentară din
microstructura Asigurare medicală la
Directorul general administrativ; Condiţii
specifice: -Diplomă de bacalaureat;
-Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare
conform HG nr. 797/1997, în specialitatea
medicină generală; -Adeverinţă examen de
grad principal; -Certificat de membru
OAMGMAMR -asistent medical generalist,
avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru
autorizarea exercitării profesiei de asistent
medical generalist– grad principal (pentru
persoanele care exercită profesia de asistent
medical generalist– grad principal), avizat şi
valabil la data concursului, sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată
de OAMGMAMR (în cazul persoanelor
care nu exercită profesia de asistent medical
generalist– grad principal); -Vechime în
muncă: minim 5 ani ca asistent medical
generalist; •Administrator financiar gr. I în
Biroul contabilitate la Directorul financiar-contabil; Condiţii specifice: -Absolvirea
cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în domeniul Finanţe, specializarea:

Finanţe şi Bănci sau domeniul Contabilitate, specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune; -Vechime în muncă în
domeniul postului: minim 6 ani şi 6 luni.
•Tehnician tr. I în Laboratorul de autovehicule militare şi transporturi la Departamentul de autovehicule militare şi
transporturi din Facultatea de aeronave şi
autovehicule militare; Condiţii specifice:
-Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a
studiilor liceale; -Studii de specialitate în
domeniul electromecanic; -Cunoştinţe
minime de specialitate în domeniul autovehiculelor sau mecanic; -Deţinerea de permis
de conducere categoria C; -Vechime în
muncă în domeniul postului: minim 6 ani şi
6 luni. •Tehnician tr. I în Laboratorul de
tehnologii şi sisteme aerospaţiale la Centrul
de excelenţă în sisteme autopropulsate şi
tehnologii pentru apărare şi securitate din
Facultatea de aeronave şi autovehicule
militare; Condiţii specifice: -Absolvirea cu
diplomă de bacalaureat a studiilor liceale;
-Studii/ cursuri de specialitate în domeniul
aerospaţial, mecanic sau electric; -Cunoştinţe de specialitate în domeniul aerospaţial,
mecanic sau electric; -Vechime în muncă în
domeniul postului: minim 6 ani şi 6 luni.
•Muncitor calificat III (zugrav) în Formaţia
sprijin administrativ din Atelierul de
instruire practică Clinceni la Directorul
general administrativ; Condiţii specifice:
-Certificat de competenţe/calificare în
domeniu (emis de instituţii autorizate);
-Vechime în muncă în domeniul postului:
minim 6 luni. •Muncitor calificat II (instalator/ fochist) în Formaţiunea de cazarmare
la Directorul general administrativ; Condiţii
specifice: -Certificat de competenţe/calificare în domeniu (emis de instituţii autorizate); -Vechime în muncă în domeniul
postului: minim 4 ani. •Muncitor calificat II
(electrician) în Formaţiunea de cazarmare
la Directorul general administrativ; Condiţii
specifice: -Certificat de competenţe/ calificare în domeniu (emis de instituţii autorizate); -Legitimaţie/ adeverinţă de electrician
autorizat ANRE pentru executarea/ verificarea instalaţiilor electrice, minim gradul I,
pentru executarea de instalaţii electrice cu o
putere instalată de max 10 kw şi o tensiune
nominală mai mică de 1 kV; -Vechime în
muncă în domeniul postului: minim 4 ani;
•Muncitor calificat III (lăcătuş/ sudor) în
Formaţiunea de cazarmare la Directorul
general administrativ; Condiţii specifice:
-Certificat de competenţe/ calificare în
domeniul tehnic (emis de instituţii autorizate); -Curs de specializare sudură electrică;
-Vechime în muncă în domeniul postului:
minim 6 luni. •Muncitor calificat IV (peisagist- floricultor) în Formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ;
Condiţii specifice: -Certificat de competenţe/ calificare sau diplomă de bacalaureat/
certificat absolvire liceu agricol (emis de
instituţii autorizate); -Vechime în muncă în
domeniul postului: cu sau fără vechime.
Concursurile vor avea loc astfel: 1. Desfăşurarea probei de concurs -probă scrisă30.10.2019, astfel: •Ora 09.00 pentru
următoarele posturi: -Psiholog stagiar în
microstructura Cunoaştere şi asistenţă
psihologică; -Asistent medical principal în
Cabinetul medicină dentară din microstructura Asigurare medicală la Directorul
general administrative; •Ora 11.00 pentru
următorul post: -Administrator financiar gr.
I în Biroul contabilitate la irectorul financiar-contabil; •Ora 13.00 pentru următoarele
posturi: -Tehnician tr. I în Laboratorul de
autovehicule militare şi transporturi la
Departamentul de autovehicule militare şi
transporturi din Facultatea de aeronave şi
autovehicule militare; -Tehnician tr. I în
Laboratorul de tehnologii şi sisteme aerospaţiale la Centrul de excelenţă în sisteme
autopropulsate şi tehnologii pentru apărare
şi securitate din Facultatea de aeronave şi
autovehicule militare. 2. Desfăşurarea
probei de concurs -probă practică30.10.2019, astfel: •Ora 10.00 pentru următoarele posturi: -Muncitor calificat III
(zugrav) în Formaţia sprijin administrativ
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din Atelierul de instruire practică Clinceni
la Directorul general administrativ;
-Muncitor calificat II (instalator/fochist) în
Formaţiunea de cazarmare la Directorul
general administrativ; -Muncitor calificat II
(electrician) în Formaţiunea de cazarmare
la Directorul general administrativ;
-Muncitor calificat III (lăcătuş/sudor) în
Formaţiunea de cazarmare la Directorul
general administrativ; -Muncitor calificat
IV (peisagist-floricultor) în Formaţiunea de
cazarmare la Directorul general administrativ. 3. Susţinerea interviului: 06.11.2019,
astfel: •Ora 09.00 pentru următoarele
posturi: -Psiholog stagiar în microstructura
Cunoaştere şi asistenţă psihologică; -Asistent medical principal în Cabinetul medicină dentară din microstructura Asigurare
medicală la Directorul general administrative; •Ora 10.00 pentru următoarele posturi:
-Muncitor calificat III (zugrav) în Formaţia
sprijin administrativ din Atelierul de
instruire practică Clinceni la Directorul
general administrativ; -Muncitor calificat II
(instalator/ fochist) în Formaţiunea de
cazarmare la Directorul general administrativ; -Muncitor calificat II (electrician) în
Formaţiunea de cazarmare la Directorul
general administrativ; -Muncitor calificat
III (lăcătuş/ sudor) în Formaţiunea de
cazarmare la Directorul general administrativ; -Muncitor calificat IV (peisagistfloricultor) în Formaţiunea de cazarmare la
Directorul general administrativ. •Ora 11.00
pentru următorul post: -Administrator
financiar gr. I în Biroul contabilitate la irectorul financiar-contabil; •Ora 13.00 pentru
următoarele posturi: -Tehnician tr. I în
Laboratorul de autovehicule militare şi
transporturi la Departamentul de autovehicule militare şi transporturi din Facultatea
de aeronave şi autovehicule militare; -Tehnician tr. I în Laboratorul de tehnologii şi
sisteme aerospaţiale la Centrul de excelenţă
în sisteme autopropulsate şi tehnologii
pentru apărare şi securitate din Facultatea
de aeronave şi autovehicule militare. Data
limită de depunere a dosarelor: 22.10.2019,
ora 14.00. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul
Acadmiei Tehnice Militare „Ferdinand I”
(U.M. 02648 Bucureşti), Bulevardul George
Coşbuc nr. 39-49, sector 5, Bucureşti, unde
vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 021.335.46.64 int. 267.
l Direcția Generală de Asistență Socială şi
Protecția Copilului Ilfov organizează în
data de 30.10.2019, ora 11.00 la sediul instituţiei din Oraş Voluntari, B-dul. Voluntari,
Nr. 94-96, Județ Ilfov, concurs pentru
ocuparea funcției de conducere de şef
centru la Centrul de Îngrijire şi Asistență
pentru Tineri Vidra. Condiții generale/
specifice: 1. Studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: psihologie, asistență socială şi sociologie sau absolvenți cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul juridic,
medical, economic şi al ştiințelor administrative; 2. Vechime necesară ocupării
postului- candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu
diplomă de licență de învățământ superior
în domeniul psihologie, asistență socială şi
sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în
domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi
cu diplomă de licenţă ai învăţământului
superior în domeniul juridic, medical,
economic şi al ştiinţelor administrative, cu
experienţă de minimum 5 ani în domeniul
serviciilor sociale. Condiţii de desfăşurare a
concursului sunt: -proba scrisă în data de
30.10.2019, ora 11.00; -interviul în data de
04.11.2019, ora 11.00. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
până la data de 22.10.2019 ora 16.30, la
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ilfov din Oraş
Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr. 94-96, Județ
Ilfov. Relații suplimentare se obtin la tel.

021/369.58.87; 021/369.58.89; 021/369.58.90
interior 104 Serviciul Resurse Umane şi
Formare Profesională.
l Anunţ privind organizarea concursului
pentru ocuparea pe durata nedeterminata a
postului contractual vacant de sofer in
cadrul compartimentului Serviciul Voluntar
pentru Situatii de Urgenta. Primăria
Comunei Izvoarele, județul Tulcea, cu
sediul in localitatea Izvoarele, Str. Scolii,
Nr.1 , organizează concurs pentru ocuparea
pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de sofer, Compartiment Seviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta,
din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Izvoarele. I. Dosarul de
înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din
Anexa 1 la HG nr. 286/2011: 1. cerere de
înscriere la concurs adresată conducătorului
autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 2. copia actului de identitate sau orice
alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz; 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale
altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 4. carnetul de muncă sau,
după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, in copie; 5. cazierul
judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează; 6. adeverinţă medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate; 7. curriculum vitae. Adeverinţa
care atestă starea de sănătate conţine, în
clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii. Copiile de
pe actele prevăzute la punctele 2-4 vor fi
însoțite de documentele originale în vederea
verificării conformității copiilor cu originalul si de opisul documentelor. Dosarul
înscrierii la concurs se poate depune la
sediul Primăriei comunei Izvoarele,
judetul Tulcea până pe data de 22.10.2019,
inclusiv, ora 16.30 ( în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicarii anunţului în
Monitorul Oficial Partea a III-a). II. Condiţiile generale de participare la concurs: a)
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; b) cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; d) are
capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare
de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare abilitate; f)
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz,
de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. III.
Condiţii specifice: - studii medii; - Permis de
conducere categoriile: B,C si E. IV. Calendarul de desfasurare a concursului: 30
octombrie 2019 , ora 10.00 - proba scrisa; 01
noiembrie 2019 , ora 10.00 - interviul. V.
Bibliografia. 1. Ordinul MAI nr. 163 din 28
februarie 2007pentru aprobarea Normelor
generale de apărare împotriva incendiilor;
2.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 3. Legea Nr. 481/2004
privind protecţia civilă. Relaţii suplimentare
se pot obţine la nr. tel.: 0240/ 548794.

PRESTĂRI SERVICII
l Firmă montează țiglă metalică tip Lindab
plus placări polistiren. Tel. 0755.849.716.

CITAŢII
l Chelariu Livia şi Alupei Olimpia sunt
citate în dosarul nr. 16395/193/2017 al Judecătoriei Botoşani, termen de judecată
29.10.2019.
l Se citează numitul Dorobanțu Ramon
Elvis, cu domiciliul în Rm. Vâlcea, str.
Republicii, nr 19, Ap 6, județul Vâlcea, în
dosar nr. 9764/288/2018, la Judecătoria Rm.
Vâlcea, în data de 22.11.2019, ora 09.00.
l Se somează toți succesibilii defunctului
Apostolescu Ioan, decedat la data de
24.08.2006, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str.Ing.Dumitru Zosima, nr.29, Sector
1, la sediul Societății Profesionale Notariale
Alexandru&Gheorghe din Bucureşti, Bld.
Banu Manta, nr.2, et.2, ap.3, Sector 1, pe
data de 5.12.2019, ora 12.00.
l Se somează toți succesibilii defunctei
Apostolescu Tudora, decedată la data de
24.12.2014, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str.Ing.Dumitru Zosima, nr.29, Sector
1 la sediul Societății Profesionale Notariale
Alexandru&Gheorghe, cu sediul în Bucureşti, bld.Banu Manta, nr.2, et.2, ap.3, Sector
1, pe data de 05.12.2019, ora 12.00.
l Subsemnatul Dumbravă Ion, este
chemat, în calitate de pârât, în dosarul nr.
9913/311/2017, la Judecătoria Slatina, la
data de 16.10.2019, în contradictoriu cu
reclamanta Barbu Floarea.
l Numitul Câmpean Petru-Claudiu, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea
Cristeşti, Str.Primăverii, nr.676, este chemat
în data de 12.12.2019, Ora 08.30, la Judecătoria Târgu-Mureş, cu sediul în TârguMureş, Bdul.1 decembrie 1918, nr.250-254,
Camera Sala 28, Completul C.13- civil, în
calitate de pârât în dosarul
nr.3540/320/2019, în proces cu Câmpean
Corina Adriana în calitate de Reclamant,
divorţ.
l Pârâții Petenchea Mona, Petenchea
Simona, Petenchea Ioana, Plugaru Paul,
Plugaru Petru, Cuciureanu Doru, Petenchi
Paul, Petenchi Oana Daniela, Onofrei
Constantin, Prisecaru Mariana, Onofrei Ilie,
Onofrei Ioan sunt citați la Tribunalul Botoşani la termenul din 23.10.2019, ora 8.30, în
dosar nr.10889/193/2008* având ca obiect
recurs fond funciar şi anulare acte, în
contradictoriu cu recurenta Albota Livia.
l Succesibilii defunctului Rob Todor,
decedat la data de 25.07.2018, cu ultimul
domiciliu în sat Bonţeşti, nr.171, jud. Arad,
CNP: 1270329024916, sunt invitaţi să se
prezinte în data de 21.10.2019, ora 11.00, la
sediul Biroului Notarial Individual Rusu
Andreea din localitatea Gurahonţ, strada
Avram Iancu, nr.29-32, judeţul Arad,
pentru a participa la dezbaterea procedurii
succesorale a defunctului mai sus indicate.
l Succesibilii defunctei Lupşa Elisabeta,
decedată la data de 26.07.2011, cu ultimul
domiciliu în sat Crocna, nr.142, comuna
Dieci, jud.Arad, sunt invitaţi să se prezinte
în data de 21.10.2019, ora 10.30, la sediul
Biroului Notarial Individual Rusu Andreea
din localitatea Gurahonţ, strada Avram
Iancu, nr.29-32, judeţul Arad, pentru a
participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctei mai sus indicate.
l Numitul Matei Cristinel - Alexandru, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Mun. Oltenița, Jud. Călăraşi, Bld. Mărăşeşti nr. 17, bl.
Z5A, sc. A, et.1, ap. 7, este citat la Judecătoria Oltenița, pe data de 16.10.2019, ora
08:30, camera sala 2, Complet C10, în cali-
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tate de pârât în dosarul nr. 2175/269/2019
având ca obiect declararea judecătorească a
morții.

DIVERSE
l Informare. Această informare este efectuată de Primăria Comunei Sasca
Montană, str.1 Decembrie 1918, localitatea
Sasca Montană, judeţul Caraş-Severin,
telefon: 0255.576.565, reprezentată prin d-l
Ion Poplicean, în calitate de Primar, ce
intenţionează să solicite de la ABA Banat
aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de modernizare străzi,
amplasate în comuna Sasca Montană, în
cadrul investiției: „Modernizare străzi în
comuna Sasca Montană, judeţul Caraş-Severin”. Această investiţie este Nouă.
Persoanele care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată mai sus. Persoanele care doresc
să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la
adresa sediului social menționat mai sus.
l Unitatea administrativ-teritorială Călăraşi, din judeţul Dolj, anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr. 49, 59,
începând cu data de 15.10.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Comunei Călăraşi, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
l Se aduce la cunoştință celor interesați
că petenții Letia Stelian şi Letia Cecilia
Marciana au solicitat Judecătoriei Braşov
să se constate că au dobîndit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Codlea, str. Florilor, nr. 15,
jud Braşov, înscris în CF nr. 107754
Codlea (vechi 7808A+2) A1 top 2711/52/1
teren suprafață 174 mp, A1, 1 top
2711/52/1 casă de locuit compusă din
cameră şi bucătărie, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 130 prin Decretul
Lege nr. 115/1938. Persoanele interesate
pot face opoziție la Judecătoria Braşov cu
precizarea că, în caz contrar, în termen de
1 lună de la emiterea celei din urmă publicații, se va trece judecarea cererii. Somația
parte integrantă din încheierea pronunțată la data de 20.09.2019, în dosarul civil
nr. 21673/197/2018 al Judecătoriei Braşov
cu termen la data 22.11.2019, sala J 2, C 7
ora 09.00. Prezenta se afişează la Judecătoria Braşov un exemplar la Primăria
Municipiului Codlea şi un exemplar la
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov.
l SC Rewe (România) SRL, cu sediul în
comuna Ștefăneştii 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 nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi şi tutun pe
amplasamentul din localitatea Suceava,
Str. Păcii, nr.1, județul Suceava. Informații
privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația de
mediu pot fi consultate zilnic, de luni până
joi, între orele 8.00–16.30 şi vineri între
orele 8.00–14:00, la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Suceava, Str. Bistriței
nr. 1A, județul Suceava. Observațiile,
sugestiile şi/sau propunerile publicului se
primesc în scris la sediul A.P.M. Suceava.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului,
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244
519800, numită lichidator judiciar prin
sentinta nr. 845/03.10.2019 Tribunalul
Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment, în
dosarul 3707/105/2007, anunţă deschiderea
procedurii generale a falimentului Hidrojet
SA Breaza, str. Griviței, nr. 18, județ
Prahova, CUI 1318860, J29/17/1991.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor este 18.11.2019.
Termenul limită întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor este 17.12.2019. Termenul pentru
depunerea contestațiilor la tabelul suplimentar este 06.01.2020. Termenul pentru
întocmirea tabelului definitiv consolidat al
creanţelor este 15.01.2020.
l Anunţ public pentru solicitare autorizaţie
de mediu. Denumire comerciant: SC
D U VA G A S S R L , R O 2 1 9 9 0 4 4 0 ,
J40/12162/2007, cu sediul în Bucureşti, str.
Piscul Crăsani, nr.6, sector 6, titular al activităţii „Stație GPL auto”, ce se desfăşoară
în sat Palanca, comuna Floreşti-Stoeneşti,
județ Giurgiu, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de reînnoire a
autorizaţiei de mediu. Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra
mediului al activităţii desfăşurate pot fi
consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunţului,
la sediul APM Giurgiu, şos.Bucureşti,
bl.111, sc.A+B, et.1, de luni până joi, între
orele 9.00-14.00, şi vineri, între orele 9.0012.00.

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei Chisineu Cris se afla dosarul nr.
2616/210/2019 cu termen de judecata la data
de 20.11.2019, avand ca obiect cererea lui
Covalciuc Agatia Stela, pentru constatarea
dobandirii de catre acesta a dreptului de
proprietate prin uzucapiune, asupra imobilului din Cintei str. Cincitei nr. 57 jud. Arad,
inscris in CF 302123 Zarand topo 302-303/a,
302-303/b, avand proprietar tabular pe
Blaga Elena si Blaga Ana. Persoanele interesate pot face opozitie la numarul de dosar
indicat mai sus in termen de o luna de la
data publicarii prezentei somatii.
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei Chisineu Cris se afla dosarul nr.
1966/210/2019 cu termen de judecata la
data de 05.11.2019, avand ca obiect cererea
lui Komlosi Rif Emeric si sotia Komlosi Rif
Emma, pentru constatarea dobandirii de
catre acestia a dreptului de proprietate prin
uzucapiune, asupra imobilului din Iermata
Neagra nr. 182 jud. Arad, inscris in CF
300698 Zerind topo 303-304/b, avand
proprietar tabular pe Iuhasz Valentin
iunior. Persoanele interesate pot face
opozitie la numarul de dosar indicat mai
sus in termen de o luna de la data publicarii
prezentei somatii.
l Se aduce la cunostinţa ca pe rolul Judecatoriei Arad se af la dosarul nr.
11129/55/2019, cu termen de judecata la
data de 13 noiembrie 2619, avand ca obiect
cererea petentului Colompariu Iosif, cu
domiciliul procesual ales in Arad, str.
Blajului, nr. 2, ap. 12, jud. Arad pentru:
constatarea dobandirii de catre aceasta a
dreptului de proprietate prin uzucapiune,
asupra cotei de 1/1 din imobilul inscris in
CF 313497 Pecica (nr. CF vechi 2210 Rovine), cu nr. top 1159/b- Rovine, situat in
Pecica, str. 231, nr. 1 (nr. adm. vechi 703),
compus din teren intravilan in suprafata de
378 mp si casa, proprietatea tabulara a
numitului Hadan Aurel, decedat la data de
11.04.1974. Persoanele interesate pot face
opozitie la numarul de dosar indicat mai
sus in termen de o luna de la data publicarii
prezentei somatii.

l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei Chisineu Cris se afla dosarul nr.
1662/210/2019 cu termen de judecata la
data de 05.11.2019, avand ca obiect cererea
lui Comlausan Ioan si sotia Comlausan
Anuta, pentru constatarea dobandirii de
catre acestia a dreptului de proprietate prin
uzucapiune, asupra imobilului din Simand
str. Simand nr. 631 jud. Arad, inscris in CF
305157 Simand topo 119/a, avand proprietar tabular pe Comlausan Augustin si
Comlausan Livia. Persoanele interesate pot
face opozitie la numarul de dosar indicat
mai sus in termen de o luna de la data
publicarii prezentei somatii.
l Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului sub
nr.711/248/2019, posesorii Voiculescu
Nicolae şi Voiculescu Emilia, având domiciliul în comuna Sita Buzăului, sat Crasna,
nr.1122, județul Covasna, au invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra imobilului situat în
comuna Sita Buzăului, sat Crasna, nr. 1122,
județul Covasna, în suprafață de 1.361mp
înscris în CF nr.24760 Sita Buzăului (CF
vechi 3324 Buzăul Ardelean), nr.top.1980/5,
în suprafață de 1.440mp curți, construcții,
având ca proprietar tabular pe Busuioc
Moise şi care se învecinează la nord cu
imobilul deținut de Tudorache Cerasela, la
est cu imobilul deținut de Tudorache Vasile,
la sud cu drum (nr.cadastral 24435) şi la
vest cu imobilul deținut de Șanta Nistor.
Toți cei interesați sunt somați să formuleze
opoziție, cu precizarea că, în caz contrar, se
va trece la judecarea cererii în termen de 30
de zile de la emiterea celei din urmă publicații.

ADUNĂRI GENERALE
l Subsemnatul Boca Grigore, în calitate de
administrator unic al Cala Centrul de
Tehnologii Fără Săpătură SA, persoană
juridică cu sediul în localitatea Râciu, str.
Tîrgului, nr.1, județ Mureş, înmatriculată la
ORC de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr.
J26/733/1991, posesoare a CUI:
RO1272178, în temeiul prevederilor Actului
Constitutiv, cât şi cele ale art. 117 indice 1
din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completează ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor din
data de 28.10.2019, ora 12.00 (prima convocare) sau 29.10.2019, ora 11.00 (a-II-a
convocare), anunț publicat în Monitorul
Oficial al României, partea a IV-a nr.
4050/26.09.2019, cu următorul punct care
va fi în continuarea celor din primul anunț:
4. Închiderea punctului de lucru din Tg.
Mureş, str. Insulei, nr. 33. Restul prevederilor din convocatorul inițial rămân
neschimbate.
l Turnatoria Centrala Orion S.A., societate
in faliment, prin lichidator judiciar Andrei
Ioan IPURL, vinde la licitatie, in bloc,
bunurile mobile si imobile proprietatea
societatii, dupa cum urmeaza: 1. Teren
situat in Campina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 29, Judet Prahova, cu nr. cadastral
NC 1372/1, NC 1372/2, NC 1372/3, NC
1372/4, NC 1372/5, NC 1372/6, NC 1372/7,
impreuna cu teren in suprafata de 2.577 mp
pe care se afla construita calea ferata industriala si teren servitute de trecere, in suprafata de 20 mp; precum si constructiile
situate pe terenul mai sus mentionat,
reprezentate de: C49 - Instalatie oxigen;
C58 - Sopron; C59 - Anexa sociala SDV;
C60 - Ateliere SDV; C61 - Casa pompe; C65
- Magazie cam CDA; C67 - Birou, Dispecerat; C68 - Poarta; C85 - Fabrica de
oxigen; C86 - Cladire rezervor oxigen; C88
- Anexa sociala; C89 - Atelier imbuteliat
oxigen; C62 - Pavilion administrativ; C64 Hidrofor; C14 - Cabina; C15 - Berbec; C16
- Depou si pod rulant; C17 - Castel apa;
C19 - Magazii; C20 - Turnatoria; C24 Cabina bascule; C25 - Camin pompe; C26
- Turn racire; C31 - Cabina; C32 - Statie

intretinere; C33 - Statie CO2; C34 - Statie
pompe; C35 - Magazie, birouri; C36 - Grup
electrogen; C37 - Laborator, vestiare; C38 Camera supraveghere; C40 - Pompieri; C41
- Depozit; C42 - Atelier SDV; C43 - Casa
pompe; C45 - Hala nisip; C46 - Centrala
termica; C48 - Magazie cam CDA; C50 Bazin racier; C51 - Havuz; C52 - Rezervor
nisip; C53 - Rezervor nisip; C54 - Rezervor
nisip; C55 - Rezervor nisip; C56 - Satie
bentonita; C57 - Birouri, vestiare; C63 Poarta; C69 - Sopron; C72 - Birou; C73 Anexa; C74 - Anexa; C76 - Magazie; C77
- Mgazie; C78 - Anexa; C79 - Anexa; C80 Anexa; C82 - Anexa. 2. Stoc de marfuri,
materii prime si materiale: stoc modele; stoc
obiecte de inventar depozit 1; stoc echipamente de protectie; stoc produse finite; stoc
materiale consumabile deposit 1; stoc piese
de schimb; stoc materiale auxiliare; stoc
materii prime. 3. Bunuri de natura mijloacelor fixe si obiecte de inventar: Mijloace
fixe; Obiecte inventar gestiune SDV; Obiecte
inventar gestiune hala monobloc; Obiecte
inventar gestiune modele; Obiecte inventar
gestiune turnare centrifugala; Obiecte
inventar gestiune linii grele; Obiecte
inventar gestiune linii usoare; Obiecte
inventar gestiune elaborare; Obiecte
inventar gestiune cantina ; Obiecte inventar
gestiune CTC; Obiecte inventar gestiune
garaj; Obiecte inventar gestiune protectie
civila; Obiecte inventar gestiune administrativ; Obiecte inventar gestiune mecano
energetic. 5. Mijloace auto: Autoturism
Daewoo Cielo TF19Y; Autoturism
Mercedes 300 SE; Autoturism Nubira;
Autospeciala PCI Roman (autospeciala
pompieri); Ford Explorer. Lista complete a
bunurilor mobile si imobile, poate fi consultata la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et.10,
ap.31, Judet Prahova, la dosarul de insolventa nr. 4576/105/2010, aflat pe rolul
Tribunalului Prahova sau pe site-ul lichidatorului judiciar www.andreiioan.ro. Pretul
de pornire al tuturor bunurilor mai sus
mentionate, este 4.100.000 euro, exclusiv
TVA. Licitatia se va tine in data de
16.10.2019 ora 10:00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va
tine in data de 21.10.2019, la aceeasi ora.
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48
de ore inaintea datei tinerii licitatiei. Cererile de inscriere la licitatie se depun in
original la sediul lichidatorului judiciar
insotite de toate documentele prevazute in
regulamentul de vanzare. Sambata si duminica sunt zile nelucratoare si nu se pot
depune cereri de insciere la licitatie. Pretul
regulamentului de vanzare este de 4.500 lei,
plus TVA si se achita in contul nr.
RO92BTRL03001202U76619XX, deschis la
Banca Transilvania SA, sucursala Ploiesti,
achizitionarea regulamentului de vanzare,
reprezinta o conditie obligatorie pentru
participarea la licitatie. Garantia de participare la licitatie, in cuantum de 10 % din
valoarea bunurilor exclusiv TVA (suma
platita in lei, la cursul BNR din data platii),
urmeaza a fi achitata in conturile de insolventa ale societatii debitoare, cel mai tarziu
cu 48 de ore inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie, dupa cum urmeaza: - suma
f a r a T VA i n c o n t u l n r.
RO69BREL0002001984560100, deschis la
Libra Internet Bank SA, sucursala Ploiesti,
beneficiar fiind Turnatoria Centrala Orion
S.A., CUI RO3195284; - TVA in contul nr.
RO66BRELTVA2001984560101, deschis la
Libra Internet Bank SA, sucursala Ploiesti,
beneficiar fiind Turnatoria Centrala Orion
S.A., CUI RO 3195284; Regulamentul de
vanzare si conditiile de participare se pot
obtine numai de la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr.
30, et.10, ap.31, Judet Prahova, de luni
pana vineri, intre orele 09:00-14:00. Telefon/
fax: 0244597808; email: office@andreiioan.
ro; mobil: 0723357858; web: www.andreiioan.ro.
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l SC Mymob Myjob SRL, prin lichidator,
anunta vanzarea la licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 4.632 mp,
situat in com Topalu, str. Soarelui, nr. 710,
jud. Constanta, inscris in CF 10223 a com.
Topalu, cu deschidere de 134,6 ml la strada
Soarelui (distanta pana la Dunare este de
aproximativ 600 m) iar zona de amplasament in care se afla terenul dispune de
urmatoarele utilitati: energie electrica, apa,
gaze. Pretul este redus cu 50% din cel
stabilit prin raportul de evaluare incuviintat
de Adunarea Creditorilor din 19.12.2017 si
este in cuantum de 16.200 lei + TVA. Licitatiile vor avea loc pe data de:14.10.2019,16.1
0.2019,17.10.2019, 21.10.2019,23.10.2019,
24.10.2019, 28.10.2019, 29.10.2019,
30.10.2019, 31.10.2019 orele 12.00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7, jud. Prahova.
Detalii la telefon 0344104525.
l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul
în Dr.Tr. Severin, str. B - dul Carol I, nr. 73,
jud. Mehedinţi, J25/173/1996, CIF:
8347596, aflata în procedură de faliment in
bankruptcy, en faillite în dosar nr.
5772/101/2013 prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL reprezentata
de Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare: - proprietate imobiliară de tip rezidenţial compusa din casă cu
regim de înălţime S+P nr. cadastral 1272C1, în suprafaţă construită de 467,88 mp si
suprafata utila in suprafata de 339.47 mp
formată din subsol avand 2 camere, 2 debarale, hol si casa scării in suprafata utilă de
65,05 mp, parter:4 camere, vestibul, salon, 2
debarale, hol, cămară, bucătărie, logie,
birou, degajament şi 2 grupuri sanitare, şi
teren in suprafata de 758,00 mp, situată în
localitatea Dr.Tr. Severin, str. B – dul Carol
I, nr. 73, jud.Mehedinţi; Carte Funciara nr.
52433 - Dr.Tr. Severin, nr. cadastral 1272,
Nr. CF vechi 9476. Creditori bugetari prioritari : Statul Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala - AJFP
Mehedinti, conform Deciziei penale nr.
751/17.05.2018 pronuntata in dosaurl nr.
7078/101/2015 de Curtea de Apel Craiova.
Creditori garantati: Serraghis Loan Management LTD, prin reprezentant Asset
Recovery Debts SRL (succesor de drept a
Intesa Sanpaolo Bank - Sucursala Dr.Tr.
Severin). Preţul de pornire al licitaţiei
publice cu strigare este de 975.375,00 lei,
pret neafectat de TVA. Pretul de vanzare
este diminuat cu 15% față de prețul initial
(al primei licitatii), stabilit prin hotararea
adunarii creditorilor din data de 27.06.2014.
Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunului imobil * proprietate imobiliară de
tip rezidenţial * descris anterior: -decizia
penala nr. 751/17.05.2018 pronuntata in
dosaurl nr. 7078/101/2015 de Curtea de
Apel Craiova. - sentinta nr. 21/2019 pronuntata de Tribunalul Mehedinti la data de
06.02.2019 in dosarul nr. 5772/101/2013/
a51. - sentinta nr. 707/2014 din data de
10.06.2014 de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență nr.
5772/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinti. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la
data de 23.10.2019 orele 11:00. Informăm
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei şi să achiziționeze caietul de sarcină în suma de 1000,00
lei. Contul unic de insolvență:
RO11BRMA0999100083829142 deschis la
Banca Romaneasca SA. - Invităm pe toti
cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 23.10.2019 să depună
oferte de cumpărare şi documentele în
copie xerox din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație şi contrava-
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loarea caietului de sarcină până la data de
22.10.2019 orele 17,00 la adresa menționată
anterior, Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.
7A, jud. Mehedinţi. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului sa
anunțe lichidatorul judiciar înainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Precizăm faptul că
bunul imobil descris mai sus se vinde
conform dispozițiilor art. 53 din Legea
85/2006 privind procedura insolventei “Bunurile instrainate de administratorul
judiciar sau lichidator, in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege, sunt
dobandite libere de orice sarcini, precum
ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi
de retenție, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu exceptia masurilor asiguratorii sau
masurilor preventive specifice, instituite in
cursul procesului penal”. Relaţii la sediul
lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinţi, telefon
0742592183, 0252354399 email: office@
consultant-insolventa.ro; Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL prin Emil
Popescu.
l Debitorul SC Construcții Feroviare
Turnu Severin SA cu sediul social în Dr.Tr.
Severin, str. Merilor, nr. 16, jud. Mehedinţi,
CIF: 10471293, J25/160/1998, aflată în
procedura de faliment, dosar nr.
6919/101/2014 prin lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL, scoate la
vânzare: -Proprietatea imobiliară * Spațiu
industrial - situat în Dr.Tr. Severin, str.
Merilor, nr.16, jud. Mehedinți, compus din:
-„atelier mecanic” – S utilă = 98 mp; S
construită = 125mp; Scd = 125 mp;
-„magazie metalică (atelier tâmplărie)” – S
utilă = 49 mp; S construită = 62 mp; Scd =
62mp; - „Șopron”- Sutilă = 52 mp; S
construită = 60 mp; Scd = 60 mp; „Șopron”- S utilă = 38mp; S construită =
43 mp; Scd = 43mp; - „Șopron”- Sutilă = 78
mp; Sconstruită = 90 mp; Scd = 90mp; „depozit ulei” – Sutilă = 488 mp; Sconstruită
= 630 mp; Scd = 630 mp; - „dormitoare” –
Sutilă = 190 mp; Sconstruită = 238mp; Scd
= 238 mp; -„centrală termică” – Sutilă =
104 mp; Sconstruită = 103 mp; Scd = 103
mp; -„rampă beton” - Sutilă = 37 mp;
Sconstruită = 37mp; Scd = 37 mp; -„sediu”
– Sutilă = 367,45 mp; Sconstruită =
234,32mp; Scd = 468,64 mp; suprafața de
teren totală aferentă amplasamentului este
de 8.518 mp, nr. carte funciară 50437;
50438, nr cadastral 18/1, 18/2* la un preţ de
pornire al licitaţiei de 128.800 euro, echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii
(exclusiv TVA). (pret diminuat cu 30% fata
de evaluare). Licitatia va avea loc în Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul
Mehedinţi la data de 24.10.2019 orele
13,00. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
proprietătii imobiliare descrisă anterior, o
reprezinta sentința nr. 276/2015 din data de
20.05.2015 de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul
sindic în dosarul de insolvență nr.
6919/101/2014. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul
debitoarei, până la începerea licitaţiei a
unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire
al licitaţiei şi achiziţionarea caietului de
sarcini. Relaţii suplimentare la telefoanele
0742592183, 0252/354399.
l Consiliul Local al Comunei Șendriceni,
județul Botoşani, cu sediul în sat Șendriceni
str. Morii nr. 1, județul Botoşani, organizează
licitație publică în vederea delegării gestiunii
serviciului comunitar de transport public
local de persoane prin curse regulate pentru:
Traseul - Cimitirul evreiesc - Gheghel Centru Șendriceni - Pădureni. Licitația va
avea loc în data de 28.10.2019, ora 1000, la
sediul Primariei Comunei Șendriceni,
județul Botoşani. Caietul de sarcini se poate
obține de la Compartimentul Financiar
Contabil, Impozite şi Taxe Locale şi Achiziții
Publice, contra sumei 300,00 lei începând cu

14 Octombrie 2019. Taxa de participare la
licitație este de 300 lei, iar garanția de participare la licitație este în cuantum de 1000,00
lei. Data limită pentru înscrierea la licitație şi
pentru depunerea ofertelor este 24 Octombrie 2019, ora 16:00 la sediul Comunei
Șendriceni.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Ciorani, satul Cioranii de Jos,
nr.1287bis, județul Prahova, telefon:
0244.462.025, fax: 0244.462.025, e-mail:
administrator@primariaciorani.ro, cod fiscal
2845648. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: imobil tip Blitz, în suprafață
construită de 35mp, situat în Comuna
Ciorani, sat Cioranii de Jos, nr. 1287bis,
județul Prahova, nr.cadastral 20263, pentru
deschiderea unei cofetării, bun proprietate
publică, conform HCL nr.56/05.11.2018 şi
temeiului legal: OUG 57/2019. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă,
transmisă cu cel puțin 4 zile înainte, de la
sediul Primăriei Comunei Ciorani. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Ciorani, satul Cioranii de Jos, nr.
1287bis, județul Prahova. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 Lei, la casieria
Primăriei Comunei Ciorani. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 24.10.2019,
ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
30.10.2019, ora 14.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la Registratura
Primăriei Comunei Ciorani, satul Cioranii
de Jos, nr. 1287bis, județul Prahova. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 31.10.2019,
ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei
Ciorani, satul Cioranii de Jos, nr.1287bis,
județul Prahova. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/ sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Prahova,
Ploieşti, Piața Victoriei, nr.10, telefon:
0244.544.781, fax: 0244/544.781,
0244.544.598, 0244.544.230, e-mail: tb-prahova-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 07.10.2019.
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 Târgşoru
Vechi, cu sediul în sat Strejnicu, str. Principală, nr.200, judeţul Prahova, telefon:
0244.482.291/int.127, fax: 0244.482.555,
e-mail: primtgvechi@yahoo.com, cod fiscal
2845230. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 12 loturi (suprafețe de teren), proprietate privată a Comunei
Târgşoru Vechi, identificate astfel: -lot 17,
Tarla T61, parcela A361/2, suprafață 504mp,
nr.cadastral 24526, situat în intravilan sat
Stănceşti, județul Prahova; -lot 23, Tarla
T61, parcela A361/2, suprafață 504mp, nr.
cadastral 24532, situate în intravilan sat
Stănceşti, județul Prahova; -lot 25, Tarla
T61, parcela A361/2, suprafață 504 mp, nr.
cadastral 24534, situat în intravilan sat Stănceşti, județul Prahova; -lot 28, Tarla T61,
parcela A361/ 2, suprafață 504mp, nr.cadas-

marți / 8 octombrie 2019
tral 24537, situat în intravilan sat Stănceşti,
județul Prahova; -lot 30, Tarla T61, parcela
A361 /2, suprafață 504mp, nr.cadastral
24539, situat în intravilan sat Stănceşti,
județul Prahova; -lot 31, Tarla T61, parcela
A361 /2, suprafață 504mp, nr.cadastral
24540, situat în intravilan, sat Stănceşti,
județul Prahova; -lot 32, Tarla T61, parcela
A361/2, suprafață 504mp, nr.cadastral
24541, situat în intravilan, sat Stănceşti,
județul Prahova; -lot 57, Tarla T61, parcela
A361/2, suprafață 539mp, nr.cadastral
24566, situat în intravilan, sat Stănceşti,
județul Prahova; -lot 58, Tarla T61, parcela
A361/2, suprafață 504 mp, nr.cadastral
24567, situat în intravilan sat Stănceşti,
județul Prahova; -lot 66, Tarla T61, parcela
A268, suprafață 562 mp, nr.cadastral 24637,
situat în intravilan sat Târgşoru Vechi,
județul Prahova; -lot 19, Tarla T47, parcela
A268, suprafață 562mp, nr.cadastral 24637,
situat în intravilan sat Târgşoru Vechi,
județul Prahova; -lot 100, Tarla T47, parcela
A268, suprafață 562mp, nr. cadastral 24718,
situat în intravilan sat Târgşoru Vechi,
județul Prahova. Temeiul legal îl reprezintă
HCL nr. 133/25.09.2019 şi Noul Cod Administrativ conform OUG nr. 57/03.07.2019.
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achiziții Publice. 3.2. Denumirea şi
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului de la care
pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: Compartimentul Achiziţii Publice
din cadrul Primăriei Comunei Târgşoru
Vechi, sat Strejnicu, strada Principală,
nr.200, județul Prahova. 3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ: 10 Lei /exemplar, se achită cash la
casieria primăriei. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 25.10.2019, ora
12.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
30.10.2019, ora 10.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Compartimentul
Achiziţii Publice, Comuna Târgşoru Vechi,
sat Strejnicu, strada Principală, nr.200,
județul Prahova. 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: 30.10.2019, ora 13.00, în Sala de
şedinţe a Primăriei din sat Strejnicu, strada
Principală, nr. 200, județul Prahova. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/
sau adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului
Ploieşti, Strada Văleni, nr. 44, judeţul
Prahova, telefon: 0244.544.781, fax:
0244.529.107, e-mail: tb-prahova-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.10.2019.
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: UAT Oraşul Uricani,
cu sediul în Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, județul
Hunedoara, telefon: 0254.511.121, fax:
0254.511.127, e-mail: primariauricani@
gmail.com, cod fiscal 4634647. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
teren în suprafață de 820 mp, situat în zona
fostului Centru de Plasament din Oraşul
Uricani, înscris în CF nr.62250, nr. cadastral/
topografic 62250, str.Pompierilor, ce aparține
domeniului privat al Oraşului Uricani,
conform HCL 124/30.09.2019 şi temeiului
legal: OUG 57/2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în

caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Biroul Impozite şi Taxe Locale.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Biroul Impozite şi Taxe Locale, de la sediul Primăriei
Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6, județul
Hunedoara. 3.3. Costul şi condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019,
privind Codul Administrativ: 50 Lei/ exemplar, se achită cash la casieria Primăriei
Oraşului Uricani. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 24.10.2019, ora
14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
31.10.2019, ora 10.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei
Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6, județul
Hunedoara, Biroul Impozite şi Taxe Locale.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 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: 31.10.2019, ora 12.00, la sediul
Primăriei Oraşului Uricani, din str.1 Mai,
nr.6, județul Hunedoara, Sala de şedințe. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/
sau adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței: Secţia
de Contencios Administrativ a Tribunalului
Judeţean Hunedoara, Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara, telefon:
0254.211.574, fax: 0254.216.333, e-mail:
lbenta@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 07.10.2019.
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 Târgşoru
Vechi, cu sediul în sat Strejnicu, str. Principală, nr. 200, judeţul Prahova, telefon:
0244.482.291/int.127, fax: 0244.482.555,
e-mail: primtgvechi@yahoo.com, cod fiscal:
2845230. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: teren cu suprafață de 500 mp şi imobil cu regim de înălţime parter, în suprafață de 100mp,
identificate ca Dispensar medical, fiind
situate în satul Târgşoru Vechi, str. Principală, nr. 93, județul Prahova, compus din: 4
(patru) încăperi în suprafaţă totală de 84mp
şi 1 (un) hol în suprafaţă de 16mp, ce
aparţin domeniului privat al Comunei Târgşoru Vechi. Temeiul legal îl reprezintă HCL
nr. 131/25.09.2019 şi Noul Cod Administrativ conform OUG nr. 57/2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere de la
sediul instituţiei, Compartimentul Achiziţii
Publice. 3.2. Denumirea şi datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Compartimentul Achiziţii Publice din
cadrul Primăriei Comunei Târgşoru Vechi,
sat Strejnicu, strada Principală, nr. 200,
județul Prahova. 3.3. Costul şi condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 10
Lei /exemplar, se achită cash la casieria
primăriei. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 25.10.2019, ora 14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 30.10.2019, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Târgşoru Vechi, Compartimentul
Achiziţii Publice, sat Strejnicu, strada Principală, nr.200, județul Prahova. 4.3.

Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 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: 05.11.2019, ora 13.00, în Sala de
şedinţe a Primăriei din sat Strejnicu, strada
Principală, nr. 200, județul Prahova. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/
sau adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului
Ploieşti, strada Văleni, nr. 44, judeţul
Prahova, telefon: 0244.544.781, fax:
0244.529.107, e-mail: tb-prahova-reg@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.10.2019.

PIERDERI
l Pierdut autorizaţie nr. 6094 emisă de
CECCAR Bucureşti pentru C.P.C. Accounting Consult Team SRL (CUI 24814740). Se
declară nulă.
l Pierdut Certificat unic de inregistrare
eliberat de ONRC Arad pentru Sc GFG
Reabilitari SRL. Il declar nul.
l Pierdut Certificat unic de inregistrare
eliberat de ONRC Arad pentru Sc Entorno
Reabilitari SRL. Il declar nul.
l SC Dermadjetic SRL pierdut certificat
constatator eliberat de către Registrul
Comerțului Bistrița în data de 10.07.2008.
Certificatul constatator este declarat nul.
l Tutunaru Nicolae Gicu, cu domiciliul în
sat Croici, com. Mătăsari nr.140, jud. Gorj,
declară pierdut Atestat de transport marfă şi
atestat ADR, eliberate de ARR Gorj. Se
declară nul!
l Pierdut Certificat de Pregătire Profesională a Conducătorului Auto pe numele
Stoica Flavian. Îl declar nul.
l Patronatul Societăților Independente
Producătoare de bere din România anunță
pierderea Certificatului de înscriere a
persoanei juridice fără scop patrimonial
nr.14 din 30.03.2004.
l Petrea Cristian Mihai, domiciliat în Timişoara, bld. C.D. LOGA, nr.21, ap.11, jud.
Timiş, anunță pierderea Certificatului de
Înregistrare Fiscală pentru codul fiscal
22640930/26.10.2007 emis de ANAF. Îl
declar nul.
l Pierdut Certificate constatatoare nr.
258558 din 14.05.2019 aparţinând S.C.
Alpiagen SRL cu sediul în Bucureşti, sector
4, str. Muzeelor nr. 22A, camera 12, etaj 3,
CUI 40506644, eliberat de ORC Bucureşti.
Se declară nule.
l Pierdut certificat constatator din
19.01.2013 eliberat in baza declaratiei model
3 nr. 17418 din 16.01.2013 si certificat de
inregistrare seria B nr. 2695464, emis pe data
de 19.01.2013 si eliberat la data 22.01.2013 al
European Property Development Corporation SRL, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/7234/2007, CUI: 21538712.
Se declara nule.
l Pierdut certificat constatator din
29.08.2012, eliberat in baza declaratiei model
3 nr. 750930 din 24.08.2012 si certificat de
inregistrare seria B nr. 2636574, emis pe data
de 29.08.2012 si eliberat la data 31.08.2012 al
European Real Estate Development Invest
SRL, inregistrata in Registrul Comertului
sub nr. J40/16342/2006, CUI: 19104185. Se
declara nule.
l Pierdut certificat de pregătire profesională
CPC marfă, eliberat de ARR Tulcea pe
numele: Culea Ionuț. Se declară nul.

