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OFERTE SERVICIU
l Tunari Salubrizare organizează în 
data de 12.07.2018 concurs recrutare 
pentru muncitor necalificat. Detalii la 
0786.305.43.

l Angajăm electricieni cu experienţă! 
Societate cu sediul în Bucureşti, cu expe-
rienţă internaţională, caută electricieni 
pentru proiecte interne, cât şi externe. 
Mai multe detalii la mail-ul: office@
renpp.eu sau la numărul de telefon: 
0740.571.291.

l Firmă germană angajează şoferi 
profesionişti categoria CE+ADR pentru 
transporturi marfă (prelată) pe teritoriul 
Germaniei. 1.950Euro salariu+ 24Euro 
diurna. Contract german, concediu, 
dispecerat în limba română. Aşteptăm 
CV-ul dvs. la e-mail: Bewerbung@ullri-
ch-gruppe.de. Tel.0049.176.186.777.57.

l Rocas Decor, companie clujeană, cu 
filiale în ţară, lider de piaţă în domeniul 
producţiei şi comerţului cu piatră natu-
rală, angajează pentru sediul din Cluj: 
personal pentru producţie şi prelucrarea 
pietrei naturale. Condiţii de angajare: 
-seriozitate; -punctualitate. Beneficii: 
-cursuri de formare şi specializare; 
-pachet salarial atractiv; -decontare 
transport; -condiţii optime de lucru; 
-echipamente performante. Dacă vrei un 
loc de muncă pe termen lung, într-o 
echipă puternică şi o companie serioasă, 
aşteptăm CV-ul dumneavoastră!

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în localitatea Slatina, strada Bule-
vardul Sfântul Constantin Brâncoveanu, 
nr.3, județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante de execuție de: -Compartiment 
Relații cu Publicul: -inspector de specia-
litate, gr.II (număr posturi: 1), conform 
temeiului legal HG nr.286/2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -depu-
nere dosare concurs: 10.07.2018-
23.07.2018;  -selecția dosarelor: 
24.07.2018; -proba scrisă: 31.07.2018, ora 
10.00; -interviul: 03.08.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: Condiţii specifice: -studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 6 luni. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la Comparti-
ment Juridic, Relaţii cu Publicul, 
Resurse Umane, de luni până joi, între 
orele 08.00-16.30, vineri, între orele 
08.00-14.00, sau la telefon: 0349.738.657.

l Primăria Comunei Jucu, cu sediul în 
localitatea Jucu de Sus, nr.112, judeţul 
Cluj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: mecanic utilaje, 1 post, conform HG 
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
31.07.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 03.08.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii (obligatoriu): studii 
medii tehnice; -vechime (obligatoriu): 
vechime minim 3 ani; -să deţină permis 
auto de conducere cat.B (C constituie 
avantaj). Candidaţii vor depune dosarele 

de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Jucu, localitatea Jucu de Sus, nr.112, 
comuna Jucu, judeţul Cluj. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Comunei 
Jucu, nr.112, comuna Jucu, judeţul Cluj, 
persoană de contact: Hodis Brindusa, 
telefon: 0264.233.084, fax: 0264.233.086, 
e-mail: office@primariajucu.ro.

l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul în 
str.Școlii, nr.79, comuna Ciolpani, Ilfov, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractual vacante: adminis-
trator financiar, 1 post vacant perioadă 
n e d e t e r m i n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/2011. Concursul se va desfăşura 
la Școala Gimnazială Nr.1, str.Școlii, 
nr.79, comuna Ciolpani, conform calen-
darului: -Proba scrisă: 31.07.2018, ora 
9.00; -Proba practică: 31.07.2018, ora 
14.00; -Interviul: 01.08.2018, ora 9.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -Studii superioare de 
specialitate; -Vechime în specialitate şi în 
învăţământ minim 3 ani; -Cunoştinţe de 
legislație specifică locului de muncă. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 Ciolpani 
sau la tel./fax: 021.266.81.25, e-mail: 
scciolpani@gmail.com. Bibliografia şi 
tematica sunt postate la avizierul unității 
şcolare.

l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul în 
str.Școlii, nr.79, comuna Ciolpani, Ilfov, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale temporar vacante: 
îngri j i tor,  1 post ,  conform HG 
nr.286/2011. Concursul se va desfăşura 
la Școala Gimnazială Nr.1, str.Școlii, 
nr.79, comuna Ciolpani, conform calen-
darului: -Proba scrisă: 31.07.2018, ora 
9.00; -Proba practică: 31.07.2018, ora 
14.00; -Interviul: 01.08.2018, ora 9.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -Studii generale/medii; 
-Vechime nu se solicită. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr.1. Relații suplimentare se 

pot obține la sediul Școlii Gimnaziale 
Nr.1  Cio lpani  sau  la  te l . / fax : 
021.266.81.25, e-mail: scciolpani@gmail.
com. Bibliografia şi tematica sunt 
postate la avizierul unității şcolare.

l Spitalul Municipal Fălticeni, judeţul 
Suceava, organizează concurs, în confor-
mitate cu prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, la 
sediul unităţii din strada Ion Creangă, 
nr.1, Fălticeni, pentru ocuparea unor 
posturi contractual vacante: -un post de 
îngrijitoare Secţia pediatrie. Proba scrisă 
va avea loc în data de 31.07.2018, ora 
10.00. Data şi ora interviului vor fi anun-
ţate după proba scrisă. -un post de 
muncitor calificat IV -bucătar; -un post 
de muncitor calificat IV. Proba scrisă va 
avea loc în data de 31.07.2018, ora 13.00. 
Data şi ora interviului vor fi anunţate 
după proba scrisă. Dosarele de concurs 
se depun la Serviciul RUNOS până pe 
data 23.07.2018, inclusiv, ora 15.00. 
Condiţii specifice de participare pentru 
îngrijitoare: -diplomă de absolvire a 10 
clase; -vechimea nu este necesară. 
Condiţii specifice de participare pentru 
muncitor-bucătar: -diplomă de bacalau-
reat; -certificat de calificare; -vechimea 
nu este necesară. Condiţii specifice de 
participare pentru muncitor calificat IV: 
-diplomă de minim 10 clase; -certificat 
de calificare; -permis conducere de 
profesionist; -vechimea nu este necesară. 
Anunţul de concurs, bibliografia, tema-
tica de concurs se află afişate la avizierul 
unităţii şi pe site-ul unităţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon numărul: 
0752.126.627/0752.126.626.

l Spitalul Municipal Fălticeni, judeţul 
Suceava, organizează concurs, în confor-
mitate cu prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, la 
sediul unităţii din strada Ion Creangă, 
nr.1, Fălticeni, pentru ocuparea unor 
posturi contractual temporar vacante: 
-un post de asistent medical debutant 
Secţia obstetrică ginecologie; -½ post de 
asistent principal laborator Dispensarul 
TBC. Proba scrisă va avea loc în data de 
31.07.2018, ora 10.00. Data şi ora inter-
viului vor fi anunţate după proba scrisă. 
Dosarele de concurs se depun la Servi-
ciul RUNOS până pe data 16.07.2018, 
inclusiv, ora 15.00. Condiţii specifice de 

participare pentru asistent debutant: 
-diplomă de bacalaureat; -diplomă de 
asistent medical generalist; -vechimea nu 
este necesară. Condiţii specifice de parti-
cipare asistent principal laborator: 
-diplomă de bacalaureat; -diplomă de 
asistent principal laborator; -vechimea 
minim 5 ani, experienţă în laborator de 
bacteriologie. Anunţul de concurs, bibli-
ografia, tematica de concurs se află 
afişate la avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se pot 
o b ţ i n e  l a  t e l e f o n  n u m ă r u l : 
0752.126.627/0752.126.626.

l Spitalul Municipal Motru, cu sediul în 
localitatea Motru, strada Carol Davilla, 
nr.4, judeţul Gorj, organizează conform 
HG nr.286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de: asistent  
medical generalist debutant, 1 post 
-Ambulatoriu integrat -Cabinet ortope-
die-traumatologie. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
01.08.2018, ora 9.00; -Proba practică în 
data de 06.08.2018, ora 9.00; -Interviul în 
data de 09.08.2018, ora 9.00. Condiţii 
specifice de participare: 1.diplomă de 
absolvire a şcolii sanitare postliceale, 
diplomă de absolvire a învăţământului 
superior de scurtă durată sau diplomă de 
licenţă de asistent medical generalist; 
2.fără vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului Muni-
cipal Motru, din strada Carol Davilla, 
nr.4, județul Gorj. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Municipal Motru, 
persoană de contact: jurist Cruceru 
Sidonia, telefon: 0253.410.003, fax: 
0253.410.078, e-mail: spitalmotru@
yahoo.com.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Mehedinţi, cu sediul în Drobeta Turnu 
Severin, b.dul Carol I, nr. 3, organizează 
concurs în data de 27.08.2018, ora 10 
(proba scrisă) şi 30.08.2018, ora 10 (inter-
viul), pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacantă de inspector de 
muncă, clasa I, grad profesional asistent, 
din cadrul Compartimentului Control 
Muncă Nedeclarată. Condiţii de partici-
pare la concurs: Condiţii generale: să 

îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii speci-
fice: a) studii de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniile 
fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe 
agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe 
economice sau în specializările: socio-
logie, psihologie, medicină, administraţie 
publică şi ştiinţe politice, conf. art. 16 
alin.4 din Legea nr.108/1999 privind 
înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei 
Muncii; b) perfecţionări (specializări): - 
certificat absolvire curs inspector resurse 
umane; - cunoştinţe de operare pe calcu-
lator: nivel mediu, dovedite cu docu-
mente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii. c) vechime în speciali-
tatea studiilor de minim 1 an; Condiţiile 
de participare la concurs, bibliografia şi 
actele necesare pentru dosarul de 
înscriere sunt afişate la sediul I.T.M. 
Mehedinţi şi pe site-ul www.itmmehe-
dinti.ro. Alte relaţii pot fi solicitate la tel. 
0252/314907, 0252/313772” sau la comp. 
Resurse Umane. (int.30).”

l Primăria comunei Troianul, județul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de Inspector, clasa I, grad profe-
sional debutant din cadrul Comparti-
mentului stare civilă, asistență socială şi 
registratură. Concursul se va desfăşura 
astfel: 9 august 2018, ora 10.00- proba 
scrisă; interviul se va susține în maxim 5 
zile lucrătoare de la susținerea probei 
scrise. Probele de concurs se notează de 
la 1 la 10 , iar nota minimă de promo-
vare a fiecărei probe este 7. Condiții de 
participare: pentru funcția publică de 
execuție de Inspector, clasa I, grad profe-
sional debutant: -studii  universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalent. 
Dosarele pentru participarea la concurs 
se depun în termen de 20 de zile de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei comunei Troianul, de 
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unde se pot lua relații cu privire la actele 
necesare, condițiile de participare și 
bibliografia. Condiții generale: -are cetă-
țenia română și domiciliul în România, 
-cunoaște limba română, scris și vorbit; 
-are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
-are capacitate deplină de exercițiu; -are 
o stare de sănătate corespunzătoare 
funcției publice pentru care candidează, 
atestată pe bază de examen medical de 
specialitate; -nu a fost condamnată 
pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului sau contra 
autorității, infractiuni de corupție și de 
serviciu, infracțiuni care împiedică 
înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals 
ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție 
care ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcției publice; - nu a fost desti-
tuită dintr-o funcție publică sau nu i-a 
încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 7 
ani; -nu a desfășurat activitate de poliție 
politică, astfel cum este definită prin 
lege. Acte necesare pentru partciparea la 
concurs: a)formularul de înscriere; b)
curriculum vitae, modelul comun euro-
pean; c)copia actului de identitate; d)
copii ale diplomelor de studii, certifica-
telor si altor documente care atestă efec-
tuarea unor specializări și perfecționări; 
e)copia carnetului de muncă și după caz, 
a adeverinței eliberate de angajator 
pentru perioada lucrată, care să ateste 
vechimea în muncă și, după caz, în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării func-
ției publice; f)copia adeverinței care 
atestă starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată de către medicul de 
familie al candidatului sau de către 
unitățile sanitare abilitate; g)cazier judi-
ciar; h)curiculum vitae; j)declarația pe 
propria răspundere sau adeverință care 
care să ateste calitatea sau lipsa calității 
de lucrător al Securității sau colaborator 
al acesteia. Adeverinţa care atestă starea 
de sănătate conţine, în clar, numărul, 
data, numele emitentului și calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii. În cazul documen-
tului prevăzut la lit.g), candidatul 
declarat admis la selecţia dosarelor, care 
a depus la înscriere o declaraţie pe 
propria răspundere că nu are antece-
dente penale, are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazie-
rului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concursului. 
Actele prevăzute mai sus, vor fi prezen-
tate și în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. Coor-
donate de contact pentru primirea dosa-
relor: -adresa de corespondență: 
Primăria comunei Troianul, comuna 
Troianul, sat Troianul, str.Primăriei, nr.2, 
persoană de contact: Șerban Florian, 
inspector, telefon: 0247.328.003, fax: 
0247.327.977, e-mail: troianul_tr@yahoo.
com.

l Anunţ public de recrutare a 7 (șapte) 
poziţii de membru în Consiliul de Admi-
nistraţie al Societăţii Service Ciclop SA. 
În conformitate cu prevederile Ordo-
nanţei de Urgenţă nr.109/2011, privind 
guvernanţa corporativă a întreprinde-
rilor publice, cu modificările și completă-
rile ulterioare, și prevederile Hotărârii de 
Guvern nr.722/2016, pentru aplicarea 
normelor metodologice de aplicare a 
unor prevederi din OUG nr.109/2011, 
Primăria Municipiului București, în 

calitate de autoritate publică tutelară, a 
demarat procesul de recrutare a 7 (șapte) 
poziţii de membru în Consiliul de Admi-
nistraţie al Societăţii Service Ciclop SA. 
Condiţii generale minime obligatorii care 
vor fi îndeplinite de membrii Consiliului 
sunt următoarele: 1.Să aibă cetăţenie 
română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene, cu condiţia să aibă 
domiciliul în România; 2.Cunoașterea 
foarte bună a limbii române (scris și 
vorbit); 3.Să fie absolvent(a) unui 
program de studii superioare finalizat cu 
diplomă de licenţă în cadrul unei insti-
tuţii de învăţământ superior; 4.Nu a fost 
destituit(ă) dintr-o funcţie din cadrul 
unor instituţii publice sau al unor între-
prinderi cu capital majoritar de stat sau 
să nu fi avut încetat contractul individual 
de muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani; 5.Este apt(ă) din punct de 
vedere medical; 6.Are capacitate deplină 
de exerciţiu; 7.Să nu fie într-o situaţie 
prevăzută de art.6 din OUG nr.109/2011, 
actualizată prin Legea nr.111/2016; 8.Să 
nu fi făcut poliţie politică, așa cum este 
definită prin lege; 9.Să nu facă parte 
concomitent din mai mult de 3 (trei) 
consilii de administraţie ale întreprinde-
rilor publice (regii autonome sau socie-
tăţi comerciale), conform art.7 din OUG 
nr.109/2011, actualizată prin Legea 
nr.111/2016 -declaraţie pe propria 
răspundere; 10.Să nu aibă înscrieri în 
cazierul fiscal și judiciar. Structura 
Consiliului de Administraţie -Condiţii 
specifice: 1)Un membru cu studii superi-
oare juridice de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă și 
experienţă în domeniul juridic de cel 

puţin 5 ani; 2)Un membru cu studii 
superioare economice de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă și experienţă în domeniul 
economic, contabilitate, de audit sau 
financiar de cel puţin 5 ani; 3)5 membri 
cu studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă și experienţă în domeniul studi-
ilor de cel puţin 5 (ani). Reguli cu privire 
la procesul de selecţie: -cel puţin doi 
dintre membrii consiliului de adminis-
traţie trebuie să aibă studii superioare 
economice sau juridice și experienţă în 
domeniul economic, juridic, contabili-
tate, de audit sau financiar de cel puţin 5 
ani; -toţi membrii trebuie să aibă experi-
enţă în activitatea de administrare 
companii private/publice sau instituţii 
publice, cu o experienţă de minim 3 ani; 
-nu pot fi mai mult de doi membri din 
rândul funcţionarilor publici sau al altor 
categorii de personal din cadrul autori-
tăţii publice tutelare ori din cadrul altor 
autorităţi sau instituţii publice; -majori-
tatea membrilor consiliului de adminis-
traţie va fi formată din administratori 
neexecutivi și independenţi, în sensul 
art.138A2 din Legea nr.31/1990, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare; -se vor evita situaţiile de 
conflict de interese sau incompatibilităţi 
prevăzute de OUG 109/2011, privind 
guvernanţa corporativă a întreprinde-
rilor publice, cu modificările și completă-
rile ulterioare, și Legea 31/1990, 
republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare; -candidaţii care vor fi 
selectaţi pentru a fi înscriși pe lista scurtă 
vor fi ulterior invitaţi să elaboreze o 

declaraţie de intenţie pe baza scrisorii de 
așteptări  aprobată prin HCMB 
nr.347/14.06.2018. Dosarul de candida-
tură trebuie să cuprindă: 1.Opis docu-
mente; 2.Formular înscriere;  3.
Curriculum vitae, potrivit modelului 
comun european; 4.Adeverinţă care să 
ateste starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 3 luni ante-
rior desfășurării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate, 
adeverinţa trebuie să conţină, în clar, 
numărul, data, numele emitentului și 
calitatea acestuia; 5.Cazierul judiciar; 
6.Cazierul fiscal; 7.Copie după actul de 
identitate; 8.Copia certificatului de căsă-
torie sau a altor acte, doar în cazul în 
care numele de pe actele depuse este 
diferit de cel de pe actul de identitate; 
9.Copia diplomei de licenţă; 10.Copii ale 
documentelor care dovedesc experienţa 
profesională cerută (copie carnet de 
muncă, contracte de mandat/manage-
ment, adeverinţe eliberate de angajatori); 
11.Declaraţie pe propria răspundere 
privind conformitatea documentelor și 
informaţiilor prezentate în dosar, lipsa 
conflictului de interese și a situaţiilor de 
incompatibilitate; 12.Declaraţie pe 
propria răspundere sau adeverinţa care 
să ateste că nu a desfășurat activităţi de 
poliţie politică; 13.Avizul psihologic care 
privește evaluarea psihologică complexă 
a candidatului și avizul psihologic cu 
privire Ia aprecierea nivelului de integri-
tate al candidatului. Certificatele trebuie 
să fie eliberate cu cel mult 3 luni anterior 
desfășurării concursului. Cele două certi-
ficate trebuie emise în urma unei sesiuni 

unitare de examinare realizate de către 
același psiholog. Lista personalului și a 
entităţilor acreditate, respectiv autorizate 
să realizeze evaluările psihologice 
complexe și de integritate, se publică pe 
site-ul web al Colegiului Psihologilor din 
România: www.copsi.ro. Dosarele de 
candidatură vor fi depuse în termen de 
30 de zile calendaristice de la data publi-
cării anunţului, respectiv perioada 
09.07.2018-08.08.2018, pe suport de 
hârtie, la Secretariatul Direcţiei Guver-
nanţă Corporativă din cadrul Primăriei 
Municipiului București, B-dul Regina 
Elisabeta, nr.47, București, etaj 1, birou 
nr.109/118. Depunerea tuturor documen-
telor pentru candidatură, solicitate prin 
prezentul anunţ de selecţie, este obliga-
torie. Persoană de contact: secretar 
comisie de selecţie Rădulescu Adrian 
Bogdan, telefon: 021.305.55.00, interior: 
1126.

VÂNZĂRI 2 CAMERE  
l Vând apartament 2 camere, liber, 
București, sector 4, lângă Palatul Parla-
mentului, prețul pieței. 0744/296883.

CITAȚII  
l Iobi Ioan, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Brașov, str. Regina Maria nr. 
18 (actuala str. Nicolae Bălcescu, nr. 16), 
este chemat sa se prezinte la Judecătoria 
Brașov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, în 
data de 13.09.2018, ora 9.00, sala J1, în 
calitate de pârât, în dosarul civil nr. 
16873/197/2012, în contradictoriu cu 
Anton Maria, pentru fond partaj judiciar.
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l Numitul Dumitrescu Florentin, CNP 
1750414364214, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în satul Poşta, comuna 
Frecăţei, judeţul Tulcea, este citat în 
calitate de pârât pentru divorţ,în 
dosarul Judecătoriei Tulcea, nr. 
3644/327/2017, cu termen de judecată 
la data de 16 iulie 2018.

DIVERSE  
l Agenția pentru Protecția Mediului 
Cluj anunță publicul interesat că 
Planul de management Integrat al 
Parcului Natural Apuseni şi al Siturilor 
Natura 2000: ROSCI0002 Apuseni, 
ROSCI0016 Buteasa şi ROSPA0081 
Munții Apuseni Vlădeasa- Titular RNP 
Romsilva -Administrația Parcului 
Natural Apuseni RA, nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând a fi 
supus procedurii de adoptare fără aviz 
de mediu. Observaţiile şi comentariile 
publicului interesat privind decizia 
etapei de încadrare se trimit în scris la 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, 
cod: 400609, tel.0264.410.722, fax: 
0264.412.914, e-mail: reglementari@
apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi, 
între orele 9.00-14.00, vineri, între orele 
9.00-12.00, în termen de 10 zile calen-
daristice de la data apariţiei anunţului.

l Anunt prealabil privind afisarea 
publica a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire judet:  Prahova. 
Denumire UAT: Boldesti-Gradistea 
Sectoare cadastrale: 1, 6, 22. OCPI 
Prahova anunta publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul/sectoarele cadastral(e) nr.  1, 6, 
22, pe o perioada de 60 de zile calen-
daristice, conform art. 14 alin. (1) si (2) 
din Legea cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Data de inceput a afisarii: 16.07.2018. 
Data de sfarsit a afisarii: 13.09.2018. 
Adresa locului afisarii  publice: 
Primaria Boldesti-Gradistea, str. Prin-
cipala, nr. 339. Repere pentru identifi-
carea locatiei: centrul satului Boldesti, 
comuna Boldesti-Gradistea. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primaria 
Boldesti-Gradistea si site-ul ANCPI. 
Alte indicatii utile pentru cei interesati: 
tel/fax 0244.448.000 sau 0244.448.200, 
email primaria_boldesti_gradistea@
yahoo.com.  Informati i  pr iv ind 
Programul national de cadastru si carte 
funciara 2015-2023 se pot obtine de pe 

site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/. 

l Notificare privind deschiderea 
procedurii  insolvenţei – procedura 
simplificată. 1. Date privind dosarul: 
Număr dosar: 2132/115/2018, Tribu-
nalul Caraş-Severin Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios, Administrativ şi 
Fiscal ; Judecător sindic: Detesan 
Daniela.  2.  Arhiva/registratura 
instanţei: Adresa: Horea, nr. 2-4, 
Reşiţa, Jud. Caraş-Severin, Număr de 
telefon: 0255/213.304  programul 
arhivei/registraturii instanţei: 9-12. 3. 
Debitor: S.C. DHQ Gradual Design 
S.R.L.; Cod Unic de Înregistrare: 
33850482; Sediu social: Reşiţa, str. 
Zarandului, nr. 5,  sc. B, et.1, ap.5,   
Jud. Caraş-Severin ; Număr de Ordine 
în Registrul Comerţului: J11/515/2014. 
4. Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L. 
în calitate de lichidator judiciar al debi-
torului S.C. DHQ Gradual Design 
S.R.L., conform Incheierii Civile nr. 71/
JS/CC din data de 28.06.2018, pronun-
ţată de către Tribunalul Caraş-Severin, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal , în dosarul  nr. 
2132/115/2018, în temeiul art. 99 alin. 
(1) şi/sau alin. (2),  art. 100 alin.(1) şi 
urm. din Legea nr. 85/2014, coroborate 
cu art. 71 alin. (2)  sau, după caz, art. 
73 alin. (1) din acelaşi act normativ 
Notifică 6. Deschiderea procedurii  
insolvenţei – procedura simplificată - 
împotriva debitoarei S.C. DHQ 
Gradual Design S.R.L.Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei 
este: 13.08.2018. Nedepunerea de către 
creditor a cererii de admitere a creanţei 
până la termenul menţionat, atrage 
decăderea din drepturi privind creanţa/
creanţele  pe care le deţine împotriva 
debitorului. Termenul limită de afişare 
şi publicare a Tabelului preliminar al 
creanţelor este: 24.08.2018. Termenul 
pentru întocmirea, depunerea şi publi-
carea Tabelului definitiv al creanţelor 
admise este: 19.09.2018.Termenul 
pentru depunerea raportului prevăzut 
de art. 97 din Legea nr. 85/2014 este 
08.08.2018. Prima şedinţă a Adunării 
Creditorilor debitoarei va avea loc la 
data de: 30.08.2018, orele 12.00,  la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, 
et.2, ap.21, jud.Caraş-Severin, având ca 
ordine de zi: prezentare situaţie debitor; 
desemnare comitet creditori; confir-
mare lichidator judiciar; stabilire 
onorariu lichidator judiciar; alte 

menţiuni. Lipsa creditorilor de la 
această adunare, constituie acordul 
tacit al acestora cu privire la punctele 
de vedere de pe ordinea de zi.
   

LICITAȚII  
l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Cluj-Napoca -Unitatea Militară 0827 
organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru atribuirea contractului de închi-
riere a următoarelor spaţii: -1mp din 
pavilionul comandament, la etajul 
corpului A, între axele 20-21/B-C, pe 
hol, situat în localitatea Cluj-Napoca, 
str. Calea Dorobanţilor, nr. 23, jud.Cluj, 
în scopul montării unui automat 
pentru cafea şi ceai; -1mp din pavili-
onul comandament,  la parterul 
corpului A, între axele 15-16/C-D, pe 
hol, situat în localitatea Cluj-Napoca, 
str. Calea Dorobanţilor, nr.23, jud.Cluj, 
în scopul montării unui automat 
pentru cafea şi ceai. Persoanele intere-
sate se vor prezenta la sediul unităţii 
din localitatea Cluj-Napoca, str.Calea 
Dorobanţilor, nr.23, jud.Cluj, de unde, 
în perioada 12-31.07.2018, orele 08.00-
16.00, pot solicita în scris fişa de date a 
achiziţiei, care se obţine contra sumei 
de 10 Lei.

l Comuna Miroslava, judetul Iasi, 
organizeaza licitatie publica deschisa 
pentru: concesionare teren in suprafata 
de 3370MP, situat in T54, in data de 
16.07.2018 ora 10.00 pentru amenajare 
teren de minifotbal si doua terenuri de 
tenis de camp. Pretul minim de pornire 
al licitatiei publice deschise este de 
2.922,53 lei/an pentru intreaga supra-
fata. Data limita pentru depunerea 
ofertelor: 16.07.2018 ora 09.00; concesi-
onare teren in suprafata de 100MP, 
situat in T30, parcela 1501/10in data de 
16.07.2018 ora 11.00 pentru desfasu-
rare activitati comerciale. Pretul minim 
de pornire al licitatiei publice deschise 
este de 245,77 lei/an pentru intreaga 
suprafata. Data limita pentru depu-
nerea ofertelor: 16.07.2018 ora 09.00; 
concesionare teren in suprafata de 
1000MP, situat in T74, parcela 
3335/10/21 in data de 16.07.2018 ora 
12.00 pentru construire locuinta. Pretul 
minim de pornire al licitatiei publice 
deschise este de 673,46 lei/an pentru 
intreaga suprafata. Data limita pentru 
depunerea ofertelor: 16.07.2018 ora 
09.00; Caietul de sarcini poate fi 
obținut de la Biroul Achizitii Publice 
din cadrul Primariei comunei Miro-
slava, judetul Iasi. Costul caietului de 
sarcini este de 50 lei.

l Anunt de licitatie. 1.lnformatii gene-
rale privind concedentul: Orasul 
Ticleni Prin Consiliul Ticleni, cod fiscal 
4898657, adresa: oras Ticleni, Str.Petro-
listilor, nr.769, jud.Gorj, tel.0253234361, 
email: primaria_ticleni@yahoo.com. 
2.lnformatii generale privind obiectul 
concesiunii: Strand Oras Ticleni, imobil 
situat in intravilan, inregistrat in dome-
niul privat al orasului, aflat in adminis-
trarea Consiliului Local Ticleni. 3.
lnformatii privind documentatia de 
atribuire: Persoanele interesate pot 
intra in posesia unui exemplar al docu-
mentatiei de atribuire, in urma unei 
solicitari in acest sens, de la Comparti-
mentul Relatii cu publicul al Primariei 

Ticleni. Costul si conditiile de plata 
pentru obtinerea acestui exemplar: 20 
lei achitati la casieria institutiei. 4.
lnformatii privind ofertele: Data limita 
de depunere a ofertelor: 30.07.2018, ora 
10:00. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primaria Ticleni, oras Ticleni, 
Str.Petrolistilor, nr.769, jud.Gorj. Oferta 
se depune in 2 exemplare; 5.Sedinta 
publica de deschidere a ofertelor se va 
desfasura in data de 30.07.2018, ora 
11:00, la sediul concedentului; 6.Soluti-
onarea litigiilor se realizeaza potrivit 
legislatiei in vigoare. 7.Data transmi-
terii anuntului de licitatie: 05.07.2018.

l Cabinet Individual de Insolventa  
Stefanescu Ovidiu Alin, lichidator 
autor i za t ,  cu  l eg i t imat ia   nr. 
1B2104/2007  emisa de  UNPIR, public 
spre cunostinta generala ca in ziua de  
17.07.2018- ora  14.00 se vinde la lici-
tatie publica in localitatea  Rm. Vâlcea, 
str Regina Maria, nr. 11,bl C4, sc A, ap 
1, averea urmarita, proprietatea S.C. 
MONTANA TRUST  SRL Rm Valcea , 
jud.Valcea, unitate in l ichidare 
conform Legii 85/2006  si art.  431 - 433 
Cod de procedura civila, constand din: 
Imobil situat mun. Rm. Valcea, str. 
Tineretului, nr. 7, bl A11/1, parter, jud. 
Valcea, compus din  - spatiu comercial 
SC=151,65mp, si teren in cota parter 
indiviza in suprafata  de 13.79 mp. 
Valoare inlocuire actualizata, fara TVA 
- 443.700  lei. Toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor de mai 
sus vor incunostiinta lichidatorul socie-
tatii( tel. 0722 740176, 0350 808201 ) 
inainte de data vanzarii. Ofertantii 
interesati sa cumpere aceste bunuri, se 
vor prezenta in locul si ziua vanzarii, 
pana la acest termen,urmand a se 
prezenta oferte de cumparare si sa 
depuna  pentru S.C.  “MONTANA 
TRUST ” -in lichidare-, cont nr. 
RO97BRDE390SV0188488 deschis la 
BRD RM VALCEA Rm-Valcea, cel 
putin 10% din pretul de incepere a 
licitatiei, aferent bunurilor ofertate. In  
situatia adjudecarii suma se scade din 
pret, altfel, se restituie.

l Publicaţie de vânzare privind lici-
taţia publică din data de 12.07.2018. 
Debitorul SC Avicola Dr. Tr. Severin 
SA cu sediul social in localitatea 
Simian, comuna Simian, judetul Mehe-
dinti, cod identificare fiscala 1606103, 
inmatriculata in Registrul Comertului 
sub nr. J25/325/1991, aflata in proce-
d u r a  d e  f a l i m e n t ,  d o s a r  n r. 
100/101/2005 prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL, cu sediul 
procesual ales în Mun. Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judetul Mehe-
dinti, vande prin licitatie publica: 
-Bunurile imobile Proprietate imobi-
liara agro – industrială compusă din: 
*Ferma nr. 3 – ‘Pui carne’: - 7 Hale - 
constructie cu regim de inaltime P, 
avand fiecare suprafaţa construită 
fiecare de aproximativ 1063 mp, supra-
fata utila de - cca. 983 mp – 7 hale la 
pretul de 13.355 lei/buc. si 1 hala la 
pretul de 13.371 lei (reprezentand 75% 
din pretul evaluat); - 9 Anexe, Magazii 
- constructii cu regim de inaltime P, 
avand suprafaţa construită totala de 
aproximativ – 16, 18  respectiv 23 mp 
– 6 anexe la pretul de 160 lei/buc.; 1 
anexa la pretul de 180 lei; 1 anexa la 

pretul de 229 lei; 1 magazie la pretul de 
120 lei (reprezentand 100% din pretul 
evaluat); *Ferma Nr. 4 -”Pui carne”: - 
10 Hale - constructie cu regim de inal-
time P, avand fiecare suprafaţa 
construită de aproximativ – 1063 mp; 
suprafata utila de - cca. 983 mp – 8 
hale la pretul de 13.355 lei/buc; 2 hale 
la pretul de 13.371 lei (reprezentand 
75% din pretul evaluat); - 1 Filtru 
sanitar - constructie cu regim de inal-
time P, avand suprafaţa construită 
totala de aproximativ – 198 mp; supra-
fata utila de - cca. 183 mp la pretul de 
2.965 lei (reprezentand 75% din pretul 
evaluat); - 10 Anexe, Magazii  - 
constructii cu regim de inaltime P, 
avand suprafaţa construită totala de 
aproximativ – 13 respectiv 17 mp, 1 
anexa la pretul de 130 lei; 2 anexe la 
pretul de 285 lei/buc.; 7 anexe la pretul 
de 170 lei/buc. (reprezentand 100% din 
pretul evaluat); *Ferma Nr. 5 -”Oua 
consum”:  -  4  Anexe ,  Magaz i i 
constructii cu regim de inaltime P, 
avand suprafaţa construită totala de 
aproximativ – 17– 4 anexe la pretul de 
170 lei/buc.; - 3 Bazine constructie cu 
regim de inaltime P, avand fiecare 
suprafaţa construită de aproximativ – 
8 mp, 28 mp respectiv 107 mp  - 1 bazin 
la pretul de 8.043 lei; 1 bazin la pretul 
de 2.298 lei; 1 bazin la pretul de 16.023 
lei (reprezentand 75% din pretul 
evaluat); Licitaţia publică va avea loc 
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbră-
uțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în 
data de 12.07.2018 orele 14:00. Partici-
parea la licitatie este conditionata de 
consemnarea la Raiffeisen Bank Sucur-
sala Dr. Tr. Severin, pana la data ince-
perii licitatiei publice a unei cauţiuni de 
10% din pretul de pornire si taxele de 
licitatie, respectiv caiet de sarcini in 
suma de 600 lei. Nr. cont:RO65 RZBR 
0000 0600 0062 4485. Relatii suplimen-
tare la telefoanele: 0752819051,  
0742592183, 0252354399 sau la sediul 
profesional al lichidatorului din locali-
tatea Drobeta Turnu Severin, str.
Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti. 
Lichidator Judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL.

PIERDERI  
l Pierdut atestat agabaritic, Pavel 
Gabriel Constantin, eliberat de ARR 
Târgu-Jiu. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat Constator Popa R. 
Sebastian PFA, cu sediul în Sat Roşu, 
Com.Chiajna, Str.1 Dec.1918, Nr.139, 
Ilfov. CUI:33637310, F23/915/2014. Îl 
declar nul.

l Pierdut Certificat de Origine EUR 1 
cu nr.N0056657, eliberat la data de 
03.07.2018, aparţinând SC Eurex 
Al imentare  SRL,  RO14659169, 
J23/950/2002. Îl declarăm nul.

l TP Administrare Drepturi SRL, cu 
sediul social în Bucureşti, Calea Victo-
riei, Nr.224, Bl.D5, Sc.1, Et.13, Ap.48, 
Sector 1, având număr de ordine înre-
gistrat la Registrul Comerțului 
J40/777/24.01.2014 şi CUI:32703890, 
declar pierdute: carte de intervenție şi 
registru special pentru case de marcat, 
aferente casei de marcat AClas, Model 
STL seria STL04560.




