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l Octagon Fundatii Speciale 
SRL, cu sediul în Bucureşti, 
Sectorul 1, strada Piaţa Amzei, 
nr.5, camera nr.5, angajează: 
*Muncitor necalificat la demo-
larea clădirilor, căptuşeli zidărie, 
plăci mozaic, faianță, gresie, 
parchet, *Mecanic utilaje, 
*Inginer construcții civile, indus-
triale şi agricole şi *Tehnician 
constructor. CV-urile se pot 
depune la sediul firmei până la 
data de 10.12.2019. Informații la 
telefon: 021.232.39.20.

l Spitalul Militar de Urgenţă 
„dr.Alexandru Gafencu” cu 
sediul în localitatea Constanţa, 
B-dul Mamaia 96, judeţul 
Constanţa organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor 
vacante de execuţie, de personal 
civil contractual, pe durată nede-
terminată, astfel: -asistent 
medical generalist în Secţia 
chirurgie generală, studii postli-
ceale sanitare, minim 6 luni 
vechime în specialitatea postului 
= 1 post. Termen de depunere al 
dosarelor de concurs, la sediul 
Spitalului Militar de Urgenţă 
Constanţa: 23.12.2019, ora 15.30. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scr isă  în  data  de 
08.01.2020, începând cu ora 
10.00; -Proba practică în data de 
13.01.2020, începând cu ora 
09.00; -Proba de interviu în data 
de 16.01.2020, începând cu ora 
10.00; Loc de desfăşurare: sediul 
unităţii; Relaţii suplimentare: la 
sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa; Persoană de 
contact: p.c.c. Semco Vera, tel. 
0241660390/107.

l Spitalul Militar de Urgenţă 
„dr. Alexandru Gafencu”, cu 
sediul în localitatea Constanţa, 
Bdul Mamaia nr. 96, judeţul 
Constanţa organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei 
funcţii vacante de execuţie, de 
personal civil contractual, pe 

durată nedeterminată, astfel: 
-îngrijitoare, la personal auxiliar 
sanitar în ambulatoriul integrat, 
studii generale, nu se solicită 
vechime în specialitate = 1 post. 
Termen de depunere al dosarelor 
de concurs, la sediul Spitalului 
Militar de Urgenţă Constanţa: 
23.12.2019, ora 15.30. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
practică în data de 08.01.2020, 
începând cu ora 10.00. -Proba de 
interviu în data de 13.01.2020, 
începând cu ora 10.00. Loc de 
desfăşurare: sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare: la sediul 
Spitalului Militar de Urgenţă 
Constanţa. Persoană de contact: 
plt.adj.pr. Andrei Atos, tel. 
0241660390/ interior 107.

l Compania Municipala Energe-
tica Bucuresti S.A., cu sediul in 
Splaiul Unirii nr.76, et.1 sector 4, 
Bucuresti, angajeaza personal: 
muncitori calificati si necalificati 
dupa cum urmeaza: Muncitori 
necalificati -Sudori electric si 
autogen Instalatori -Masinist la 
masini terasamente Gestionari 
-Magaziner. Cerintele posturilor: 
-Muncitor necalificat: Invata-
mant general; -Sudor electric si 
autogen: scoala profesionala/ 
invatamant general, certificat 
calificare in meseria de sudor 
(preferabil autorizare ISCIR); 
-Instalalator: scoala profesionala/
Invatamant general, certificat 
calificare in meseria de instalator 
-Masinist la masini terasamente: 
studii medii, atestat profesional, 
permis conducere categoria B,C; 
-Gestionar: studii medii (diploma 
bacalaureat), cunostinte contabi-
litate primara, legislatie gestiune, 
min. 1 an in activitatea de gesti-
onar; -Magaziner: studii medii 
(diploma bacalaureat), cunostinte 
contabilitate primara, legislatie 
gestiune, min. 1 an in activitatea 
de magaziner; CV-urile se pot 
depune pe adresa de email 
office@cmeb.pmb.ro; 
alexandra.g.nastase@gmail.com 
sau la sediul companiei Splaiul 
Unirii nr.76, et.1 sector 4, Bucu-
resti. Informatii la telefon: 
0372.400.780; 0728.121.056 
-Salarii atractive, tichete de mass, 
vouchere de vacanta.

l Liceul Tehnologic „Al.Ioan 
Cuza”, cu sediul în localitatea 
Slobozia, str.Lacului, nr.10, 
judeţul Ialomiţa, organizează 

concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de adminis-
trator financiar I (S), funcţie de 
conducere: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 06.01.2020, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 
08.01.2020, ora 9.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
economice superioare; -cunoş-
tinţe operare PC; -6 (şase) ani 
vechime în specialitatea postului, 
din care cel puţin 3 (ani) vechime 
în contabilitatea bugetară a 
unităţilor de învăţământ. Candi-
daţii 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 
Liceului Tehnologic „Al.Ioan 
Cuza”, Slobozia. Relaţii supli-
mentare la sediul: Slobozia, str.
Lacului, nr.10, persoană de 
contact: Vlădilă Eugenia, telefon/
fax: 0243.232.823, e-mail: gs_
cuza_slobozia@yahoo.com

l Primăria Comunei Păuneşti, 
cu sediul în localitatea Păuneşti, 
judeţul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de muncitor 
calificat (tractorist) în cadrul 
Aparatului de Specialitate al 
Primarului Comunei Păuneşti 
-Compartimentul Salubritate, 

conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scr isă  în  data  de 
08.01.2020, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 10.01.2020, 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii liceale finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; 
-permis de conducere categoria 
B, C, E; -vechimea în muncă nu 
este obligatorie; -cunoştințe 
minime de mecanică auto şi 
întreținere a autoturismelor susți-
nute cu diplomă; -aviz psihologic; 
-adeverință medicală; -domiciliul 
sau reşedința  în  comuna 
Păuneşti. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Păuneşti, județul 
Vrancea. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei  Comunei 
Păuneşti, județul Vrancea, 
persoană de contact: Stratulat 
Roxana, telefon: 0237.268.104, 
fax: 0237.268.104, e-mail: 
primaria@paunesti.ro

l Instituţia Comuna Poiana 
Blenchii, cu sediul în localitatea 
Poiana Blenchii, nr.46, comuna 
Poiana Blenchii, judeţul Sălaj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante: Șofer II -maşinist la 

maşini pentru terasamente -ifro-
nist la Serviciul Gospodărire -1 
(unu) post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.01.2020, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
09.01.2020, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -condiţiile 
generale cumulative, prevăzute 
la art.3 din Hotărârea de 
Guvern nr.286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. Condiţii speci-
fice: -studii generale/medii; 
-permis de conducere categoria 
CTr; -atestat sau calificare ca 
maşinist utilaje/mecanic maşini 
şi utilaje. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs până la data de 
23.12.2019, la sediul Unităţii 
Administrativ-Teritoriale Poiana 
Blenchii. Relaţii suplimentare la 
sediul Unităţii Administra-
tiv-Teritoriale Poiana Blenchii. 
Persoană de contact: Coste 
Natalia, telefon: 0260.635.501, 
e-mail: poianablenchii@gmail.
com

Antena TV Group               
angajează femeie de        

serviciu pentru birouri, în 
locația Iride Business Park 

(langă stația de metrou 
Pipera). Program de lucru 

în ture.                                    
TEL: 0748.035.750TEL: 0748.035.750
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l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa 
localitatea București,  Șos.
Vergului, nr.12, Sector 2, organi-
zează la sediul spitalului concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante contractuale de 
execuție, perioadă nedeterminată, 
conform HG nr.286/2011 și 
Dispoziția Primarului General al 
Capitalei 1709/29.12.2014, de: -1 
post Asistent medical generalist 
debutant -Cabinet Diabet 
Zaharat, Nutriție și Boli Metabo-
lice; -1 post Asistent medical 
general ist  -Compartiment 
Anestezie Terapie Intensivă; -1 
post Infirmieră -Secția Clinică 
Obstetrică Ginecologie -Sala de 
nașteri; -1 post Îngrijitoare 
-Camera de gardă; -1 post Regis-
trator  Medical  -Servic iul 
Evaluare și Statistică Medicală. 
Condițiile generale și specifice: 
Asistent medical generalist debu-
tant: -Diplomă de bacalaureat; 
-Diplomă de școală sanitară post-
liceală; -Concurs pentru ocuparea 
postului. Asistent medical gene-
ralist: -Diplomă de bacalaureat; 
-Diplomă de școală sanitară 
postliceală; -6 luni vechime în 
specialitate; -Concurs pentru 
ocuparea postului. Infirmieră: 
-Școală generală; -Curs de infir-
mieră organizat de OAMG-
MAMR sau curs de infirmieră 
organizat de furnizori autorizați; 
-6 luni vechime în specialitate; 
-Concurs pentru ocuparea 
postului. Îngrijitoare: -Școală 
generală; -Concurs pentru 
ocuparea postului. Registrator 
medical: -Diplomă de studii 
medii de specialitate sau diplomă 
de studii medii; -6 luni vechime în 
activitate; -Concurs pentru 
ocuparea postului. Data concur-
sului: -07.01.2020 -Proba scrisă; 
-13.01.2020 -Interviul. Data-li-
mită de depunere a dosarelor: 
20.12.2019, ora 15.00. Calendarul 
de desfășurare a concursului, 
bibliografia și tematica se afișează 
la sediul și pe site-ul spitalului: 
www.spitalmalaxa.ro. Date de 
contact: ec.Anghel Daniela, tel. 
021.255.50.85.

l Primăria municipiului Buzău, 
cu sediul în Buzău, strada Piaţa 
Daciei, nr. 1, în baza prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 și a H.G. nr. 
611/2008, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţiei publice de 
conducere vacante: secretar 
general al municipiuli Buzău, 

respectiv șef serviciu în cadrul 
Serviciului Financiar - Contabil, 
Direcţia Economică. Concursul 
se organizează la sediul instituţiei 
din municipiul Buzău, astfel: - 
selecţia dosarelor de înscriere: 
31.12.2019 - 08.01.2020; - proba 
scrisă: 15.01.2020, ora 10.00; - 
interviul: 21.01.2020, ora 10.00. 
Condiţiile de participare la 
concurs: 1. Condiţiile generale de 
participare la concurs: candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 465, 
alin. (1) și  alin. (3) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul adminis-
trativ. 2. Condiţiile specifice 
pentru funcţia publică de condu-
cere, specifică, de secretar general 
al municipiului Buzău, în confor-
mitate cu prevederile art. 465, 
alin. (3) și prevederile art. 468, 
alin. (2), lit. b) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul adminis-
trativ: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în dome-
niul știinţelor juridice, adminis-
trative 
sau știinţelor politice; - studii 
universitare de master în dome-
niul administraţiei publice sau cu 
diplomă echivalentă, conform 
art. 153, alin. (2) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare; - vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării func-
ţiei publice: minimum 7 ani. 3. 
Condiţiile specifice pentru 
funcţia publică de conducere, de 
Șef serviciu - Serviciul Financi-
ar-Contabil, Direcţia Economică, 
în conformitate cu prevederile 
art. 465, alin. (3) și prevederile 
art. 468, alin. (2), lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul știinţelor 
economice; - studii universitare 
de master în domeniul adminis-
traţiei publice sau cu diplomă 
echivalentă, conform art. 153, 
alin. (2) din Legea educaţiei naţi-
onale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; - vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării  funcţiei  publice: 
minimum 5 ani. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile calendaristice 
de la data publicării prezentului 
anunț în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei municipiului Buzău 

(camera  23, Serviciul Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, 
Cooperare Interinstituţională) și 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de 
art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, actualizată.  Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei municipiului 
Buzău, din Buzău, str. Piaţa 
Daciei, nr. 1, la camera nr. 23 și la 
telefon 0238/721407(secretarul 
comisiei de concurs: doamna  
Andra Tudose-Alexandru). Bibli-
ografia și condiţiile de participare 
la concurs se afișează la sediul și 
pe site-ul Primăriei municipiului 
Buzău.

l Primăria Comunei Daneți 
organizează concurs în baza HG 
286/2011 și HG 1027/2014 pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată, a funcției de Muncitor 
Calificat I, vacantă. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; minim 5 ani vechime în 
muncă. Condiţiile de desfășurare 
a concursului: data până la care 
se pot depune dosarele de 
înscriere: în termen de 10 zile 
lucratoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a; data, 
ora și locul organizării probei 
scrise: 13.01.2020, ora 10.00, Sala 
de ședinţe a Primăriei comunei 
Daneți; data, ora și locul organi-
zării interviului: 15.01.2020, ora 
10.00, Sala de ședinţe a Primăriei 
comunei Daneți. Condițiile de 
participare la concurs și biblio-
grafia stabilită se afișează la 
sediul Primăriei comunei Daneți 
și pe site-ul instituției: www.
primariadaneti.ro. Informatii 
suplimentare se pot obține la 
număr telefon: 0251.377.001 sau 
0766.083.469, persoană de 
contact: Antonie Ionuț-Valentin.

l Primăria Orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, în temeiul H.G. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, scoate la 
concurs  următorul post contrac-
tual vacant, Referent, clasa III, 
grad profesional debutant în 
cadrul Compartimentului casi-
erie generală- Biroul contabili-
tate- Serviciul Buget- Finanţe- 

Contabilitate. Condiţii: -studii 
liceale, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în speciali-
tate: nu necesită vechime. Data 
l i m i t ă  d e p u n e r e  d o s a r e : 
20.12.2019 orele 14:00, la sediul 
Primăriei Oraș Bragadiru. 
Concursul începe în data de: 
09.01.2020  orele 10:00– proba 
scrisă, data și ora interviului vor 
fi comunicate ulterior. Concursul  
se desfășoară la sediul Primăriei 
Oraș Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul, bibliografia și tematica 
de concurs se află afișate la avizi-
erul unităţii și pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Oraș Braga-
diru sau la telefon 021/4480795.

l SC Algorithm Residential S3 
SRL, cu sediul în București, este 
în căutarea unor persoane vorbi-
toare de limba engleză în vederea 
angajării pe pozițiile: instalator 
instalații tehnico-sanitare și gaze 
-cod COR 712609; instalator apă, 
canal  -cod  COR 712602 ; 
muncitor necalificat la demolarea 
clădirilor, căptușeli, zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet 
-cod COR 931301; dulgher -cod 
COR 711501; fierar-betonist -cod 
COR 711402; zidar pietrar -cod 
COR 711203; electrician în 
construcții civile și industriale 
-cod COR 741110; inginer 
construcții civile industriale și 
agricole -cod COR 214201. 
Pentru informații suplimentare și 
programarea interviurilor ne 
puteți contacta telefonic în peri-
oada 9.12-11.12.2019, în inter-
valul orar 09.00-15.00, la nr.de 
tel.0728.974.878.

l Anunț de participare pentru 
angajare expert evaluator. 
Subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, Filiala Timis,cu sediul ales 
in Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului 
nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI: 
38704372, RFO II nr. 0918, prin 
reprezentant asociat coordonator 
Serban Valeriu, în calitate de 
administrator judiciar al debi-
toarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, cu sediul în Dr.
Tr. Severin, str. Eroii de la Cerna 
n r.  5 ,  j u d . M e h e d i n t i , 
J25/272/2006, CIF: 18704890, 
conform Incheierii de sedinta din 
data de 26.06.2019 in dosarul nr. 
1726/101/2019, în temeiul dispo-
zițiilor art. 61 din Legea 85/2014 
angajeaza expert evaluator 
membru ANEVAR care sa efec-

tueze procedurile de evaluare a 
patrimoniului debitoarei Sc D&G 
Agricolture Enterprise SRL. Lista 
bunurilor imobile:  -136,50 ha 
teren si vita de vie cu spalieri in 
proprietate situate in judetul 
Mehedinti dupa cum urmeaza: 
localitatea Punghina: 132,81 ha 
teren si vita de vite cu spalieri, 
localitatea Patulele:3,69 ha teren 
si vita de vite cu spalieri. -140,14 
ha vita de vie si spalieri situate in 
judecatul Mehedinti dupa cum 
urmeaza:localitatea Punghina: 
140,14 ha  (terenul pe care este 
plantata vita de vie nu este in 
proprietatea debitoarei si nu face 
obiectul evaluari). Administra-
torul judiciar precizează faptul că 
ofertele cu privire la efectuarea 
procedurilor de evaluare trebuie 
să cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de 
evaluare (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite și 
contribuții); -perioada de timp de 
efectuare a procedurile de 
evaluare din momentul desem-
narii. Ofertele pot fi transmise pe 
fax 0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau 
direct la sediul din Dr.Tr. Severin, 
str. Zabrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinți  până la data de 
13.12.2019 orele 12:00. Adminis-
trator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL Filiala Timis , ec. 
Serban Valeriu.

VANZARI IMOBILE
l Vând parcelă 640 mp, intra-
vilan, constrcții, Hălchiu, 22000 
euro. 0767/449936.

CITAŢII
l Se citează numitul Toderoi 
R e l u  î n  c a u z a  d o s a r 
nr.5186/290/2019 al Judecătoriei 
Reșița, cu obiect divorț fără 
minori, având ca reclamantă pe 
numita Toderoi Lucica, pentru 
termenul de judecată din data de 
26 februarie 2020.

l Olariu Ioana Cristina, din 
comuna Dumbrăvița, județul 
Timiș, este chemată, în calitate de 
p â r â t ă ,  î n  d o s a r u l  n r. 
2506/223/2010, la Judecătoria 
Drăgășani, în data de 12 decem-
brie 2019.

l D-na Chiriac Ancuţa Elena 
este înștiinţată să se prezinte la 
sediul Societăţii Profesionale 
Notariale “Aniţei și Asociaţii”, 
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din municipiul Botoşani, B-dul 
Mihai Eminescu nr. 63, judeţul 
Botoşani, România, la data de 
30.12.2019, ora 09.00, în calitate 
de succesibilă, pentru a participa 
la dezbaterea procedurii succeso-
rale a defunctului Chiriac Viorel.

l Chelariu Livia şi Alupei 
Olimpia sunt citate în dosarul nr. 
16395/193/2017 al Judecătoriei 
Botoşani, termen de judecată 
07.01.2020.

l Varzari Mariana, Boldan 
Florin şi Boldan Ioan cheamă în 
judecată la Judecătoria Hârlău, 
str. Gheorghe Doja, nr.1, pe 
Vacaru Iulian, Vacaru Ioan, 
Vacaru Maricel-Alexandru în 
dosar nr. 802/239/2016, având ca 
obiect partaj succesoral, ieşire din 
indiviziune. Termen 21.01.2020.

l Se c i tează la  data  de 
07.01.2020 la Judecatoria Resita, 
ora 09:00, dl. Dracsin Francisc in 
dosarul 4720/290/2018 pentru 
declararea judecătorescă a 
morţii.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închi-
rieze spaţii de depozitare şi 
servic i i  conexe.  Detal i i le 
complete pot fi găsite pe site-ul 
www.anaf.ro, sectiunea “Anun-
ţuri” - “Anunţuri de achiziţie de 
bunuri şi servicii”.

l Activ Insolv SPRL Rm. 
Valcea, str. Ferdinand nr. 34, 
lichidator judiciar, notifică 
deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolventei împotriva debi-
toarei Fundația Guard Forest, 
Cod de identificare fiscală 
10013687,cu sediul social în  cu 
sediul in Mun. Rm. Valcea, str. 
Strandului, nr. 8, Centrul de 
Afaceri Damila, Jud. Valcea, prin 
sentinta nr. 1272/30.10.2019 
pronunţată de Tribunalul Vâlcea, 
secţia a-II-a civila, în dosarul  nr.  
2 7 1 9 / 9 0 / 2 0 1 9 .  Te r m e n e : 
13.12.2019 termenul pentru înre-
gistrarea creanţelor; 20.12.2019 
termenul de intocmire si comuni-
care a tabelului preliminar de 
creanţe; termenul pentru depu-
nerea eventualelor contestaţii la 
tabelul preliminar este de 7 zile 
de la data publicarii acestuia in 
Buletinul procedurilor de insol-
venta. 03.01.2020 termenul 
pentru afişarea tabelului definitiv 

al creanţelor. Informatii supli-
mentare la tel. 0350414880, 
0743050727, 0742307351.

l Parohia Ortodoxă Sfânta 
Treime Craiova anunţă elabo-
rarea primei versiuni a planului 
amenajamentul silvic al unităţii 
de producţie şi protecţie (U.P.) VI 
Broscari -Pietriş şi declanşarea 
etapei de încadrare pentru obţi-
nerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a planului 
se poate realiza la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Mehedinţi, str. 
Băile Romane, nr. 3, zilnic între 
orele 9.00- 14.00. Comentariile şi 
sugestiile se vor transmite în scris 
la sediul APM Mehedinţi în 
termen de 18 zile calendaristice 
de la data prezentului anunţ.

l S.C. Finitex S.A., cu sediul în 
Bucureşti, str. Sadului nr.35, 
sector 5, înregistrată la O.N.R.C.-
O.R.C.T.B. cu C.U.I. RO 404831, 
J40/2032/19.04.1991, informează 
pe cei interesaţi că s-a depus soli-
citarea pentru emiterea autoriza-
ţiei de mediu pentru activitatea 
cod CAEN 6820 desfăşurată în 
str. Sadului nr.35, sector 5, Bucu-
reşti. Informaţii se pot solicita la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti din Sectorul 
6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul 
Lacul Morii, în spatele benzină-
riei Lukoil), între orele 9.00-
12.00, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestaţii se pot 
depune la sediul A.P.M. Bucu-
reşti în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunţ.

l Anunț prealabil privind 
afişarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Denu-
mire județ: Prahova. Denumire: 
UAT Sălciile. Sectoarele cadas-
trale: 6 şi 26. OCPI Prahova 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.6 şi 26, pe 
o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art.14 alin.(1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data de 
început a afişării: 16.12.2019. 
Data de sfârşit a afişării: 
13.02.2020. Adresa locului afişării 
publice: Primăria Com.Sălciile, 
sat Sălciile, nr.297. Repere pentru 
identificarea locației: sediul 
primăriei se af lă în centrul 
satului, la intersecția dintre 

DJ100C şi DJ102D. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Sălciile şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
l iară .  Informați i  pr iv ind 
Programul național de cadastru 
şi carte funciară 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI, la 
adresa: http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata sub 
dosar nr. 2212/246/2019 privind 
pe reclamantii Cut Stefan si Cut 
parasca in contradicoriu cu 
paratul Ciorba Mihai care solicita 
inscrierea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune asupra 
imobilului identificat situat in CF 
nr. 305281 Beliu, CF vechi nr. 
581, Vasile Golfis (Mocirla) cu nr. 
top 1191.59 compus din teren 
intravilan la nr. adm. 325 in 
suprafata de 1439 mp, imobil 
asuora caruia figureaza ca 
proprietar tabular intabulat sub 
B 1 defunctul Alexa Gheorghe 
decedat la data de 01.01.1991. In 
urma acesteia, in baza art. 130 
Decretul-Lege nr. 115/1938, sunt 
somati toti cei interesati de 
indata sa inainteze opozitie la 
Judecatoriei Ineu deoarece in caz 
contrar, in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea cererii.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 SRL intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică de lucrări de execuție şi 
furnizare lifturi Clădire C1 
pentru realizarea contractului 
având ca obiect „Modernizare şi 
reabilitare Parc Pantelimon”. 
„Documentația de atribuire” se 
poate solicita la adresa de e-mail: 
achizitii@as3-strazi.ro sau la 
sediul societății din strada Calea 
Vitan, nr.242, Corp C, etaj 1, 
Sector 3, Bucureşti. Data-limită 
de depunere a ofertelor este 
16.12.2019, ora 10.00.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 6906/111/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea PICO PLUS  
S.R.L., J5/2612/2005, CUI: 
18258070 scoate la vânzare prin 
licitație publică Teren Intravilan 

(suprafață totală 10.500 mp), 
compus din 2 loturi alăturate în 
suprafață de suprafața 7.875 mp 
înscris in CF 167145 Oradea, nr. 
cad. 167145 respectiv în supra-
fața 2.625 mp înscris in CF 50833 
Borş, nr. cad. 50833, preț de 
pornire de 58.000,00 EUR plus 
TVA. Se vor organiza un număr 
de 8 licitații bilunare, după urmă-
torul program. Licitația publică 
va avea loc la data de 13.01.2020 
la ora 12:00 la sediul lichidato-
rului din Oradea str. Avram 
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereu-
şită licitația se va relua în data de 
2 7 . 0 1 . 2 0 2 0 ,  1 0 . 0 2 . 2 0 2 0 , 
2 4 . 0 2 . 2 0 2 0 ,  0 9 . 0 3 . 2 0 2 0 , 
2 3 . 0 3 . 2 0 2 0 ,  0 6 . 0 4 . 2 0 2 0 , 
20.04.2020 la aceeaşi oră şi 
adresă. Participanți vor trebui să 
achiziționeze un caiet de sarcini 
în valoare de 500 lei ce va 
cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare 
la licitație se depune la sediul 
l ichidatorului judiciar fie 
personal fie prin fax / e-mail cu 
cel puțin 1 zi înainte de data lici-
tației publice. Informații supli-
mentare se pot obține de la 
lichidator: Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.

l Anunţ de negociere direct. 
Municipiul Petroşani - prin Servi-
ciul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, cu sediul adminis-
trativ pe str. 1 Decembrie 1918, 
nr.93, județul Hunedoara, telefon 
0254/541220, 0254/541221, fax 
0254/545903, cod fiscal 4468943, 
adresa de e-mail serv_urbanism-
petrosani@yahoo.com organi-
zează: negociere directă în 
vederea atribuirii contractului de 
concesiune al terenului în supra-
față de 12,0 mp, situat în munici-
piul Petroşani, str. Independenței, 
în scopul suplimentării concesi-
unii terenului aferent unui garaj, 
notat în C.F. 65452 Petroşani, nr. 
cadastral 65452; negociere 
directă în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al 
terenului în suprafață de 10,0 
mp, situat în municipiul Petro-
şani, str. Independenței, în scopul 
suplimentării concesiunii tere-
nului aferent unui garaj, notat în 
C.F. 65454 Petroşani, nr. cadas-
tral 65454; negociere directă în 
vederea atribuirii contractului de 
concesiune al unui spațiu admi-
nistrativ, situat în imobilul din 
municipiul Petroşani, str. 1 

Decembrie 1918, nr.90, biroul 9, 
în suprafață de 22,43 mp, în 
vederea funcționării unui birou, 
notat în Inventarul domeniului 
public la numărul 578. Ofertele 
se depun într-un exemplar până 
la data de 20.12.2019, ora 9.00 şi 
se vor deschide în şedinţa publică 
din data de 20.12.2019, orele 
10.00, 11.00 respectiv 12.00, în 
sala de şedinţe, la sediul institu-
ţiei. Relaţii, detalii, clarificări cât 
şi documentaţia de atribuire, se 
pot obţine până la data de 
17.12.2019, de la Serviciul Urba-
nism şi Amenajarea Teritoriului, 
din cadrul Primăriei munici-
piului Petroşani, camera 37, 
telefon 0254-541220(1), int.131. 
Costul documentaţiei de atribuire 
este de 50 lei şi se va achita la 
casieria din cadrul Primăriei 
municipiului Petroşani, parter. 
Ofertele se depun la sediul insti-
tuţiei, biroul de registratură, 
camera 5 sau 7.

l Comuna Auşeu oferă spre 
concesiune imobil cu destinația 
de farmacie situat în comuna 
Auşeu, loc.Groşi, nr.225, aparta-
mentul 3. Documentația de atri-
buire se poate obține de la 
Primăria Comunei Auşeu, prin 
achitarea sumei de 50 de lei, care 
se va achita la casieria instituției. 
Data-limită depunere ofertă: 
10.01.2020, ora 12.00, la Primăria 
Comunei Auşeu, nr.32, jud.Bihor. 
Relații suplimentare tel./fax: 
0259.447.036, e-mail: primaria.
auseu@cjbihor.ro, Lazăr Mitică 
Florentin.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi /sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Comuna Valea Mărului, strada 
Preot Gheorghe Gafton, nr.2, 
județu l  Galaț i ,  t e l e fon : 
0236.863.400, fax: 0236.863.400, 
e -mai l :  va lea_marulu i@
gl.e-adm.ro, cod fiscal: 3655900. 
2.Procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de 
concesiune de bunuri /Infor-
mații cu privire la repetarea 
procedurii de licitație dacă e 
cazul: licitație deschisă. 3.Data 
publicării anunţului de licitaţie/ 
anunţului negocierii directe în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a: 31.10.2019, 
conform OUG 57/03.07.2019. 
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4.Criteriile utilizate pentru 
determinarea ofertei câştigă-
toare: cel mai mare nivel al rede-
venței. 5.Numărul ofertelor 
primite şi al celor declarate 
valabile: 10 oferte primite, 10 
oferte declarate valabile. 
6.Denumirea/numele şi sediul/
adresa ofertantului a cărui 
ofertă a fost declarată câştigă-
toare: I.I.Grecu Titi, Comuna 
Cudalbi, județul Galați. 7.
Durata contractului: 12 ani. 
8.Nivelul redevenţei: 0,28Lei/
mp/an. 9.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a 
Tribunalului Galați, str.Brăilei, 
nr.153, Municipiul Galați, 
j u d e ț u l  G a l a ţ i ,  t e l e f o n : 
0236.460.333, fax: 0236.412.130, 
e-mail: tr-galati-comunicari@

just.ro. 10.Data informării ofer-
tanţilor despre decizia de stabi-
lire a ofertei câştigătoare: 
22.11.2019. 11.Data transmiterii 
anunţului de atribuire către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 06.12.2019.

l Ocolul Silvic Penteleu al 
Academiei Române, cu sediul în 
Calea Mihai Viteazul, nr.45A, 
oraş Nehoiu, judeţul Buzău, 
telefon/fax:  0238.554.900, 
0238.554.990, organizează la 
sediul său, în data de 18.12.2019, 
ora 12.00, licitaţia/negocierea 
pentru vânzarea de masă 
lemnoasă pe picior -producţia 
anului 2020, tipul licitației -lici-
tație publică în plic închis. 
Volumul total de masă lemnoasă 
pe picior oferit la licitație este de 
29488mc, din care pe natură de 
produse: produse principale 
23609mc  şi produse secundare 
5879mc, respectiv pe specii şi 

grupe de specii: răşinoase 
17291mc, fag 10215mc, diverse 
tari 1068mc şi diverse moi 
914mc. Pentru participarea la 
licitaţie, agenţii economici vor 
depune documentaţia de prese-
lecţie în formă scrisă. Înscrierea 
la licitaţie se face până la data de 
16.12.2019, ora 14.00, la Ocolul 
Silvic Penteleu, cu sediul în Calea 
Mihai Viteazul, nr.45A, oraş 
Nehoiu, judeţul Buzău. Prese-
lecția agenților economici înscrişi 
va avea loc în data de 17.12.2019, 
între orele 10.00-12.00. Rezultatul 
preselecției se afişează la sediul 
organizatorului şi se comunică 
reprezentantului agentului 
economic. Relaţii suplimentare se 
pot obține la Ocolul Silvic 
Pente leu  pr in  te le fon  la 
nr.0238.554.900 sau prin e-mail la 
adresa: ospenteleu@gmail.com. 
Documentația de participare la 
licitație (caietul de sarcini, lista 
cu partizile/loturile de masă 

lemnoasă pe picior scoase la lici-
tație, prețurile de pornire la lici-
taț ie  /negociere ,  modelul 
contractului de vânzare-cumpă-
rare etc.) se obțin de la Comparti-
mentul Fond Forestier. Persoană 
de contact: ing. Cirstian Robert, 
care va coordona şi vizualizarea 
în teren a partizilor din listă.

l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 SRL intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică de furnizare ceramică 
Clădire C1 pentru realizarea 
contractului având ca obiect 
„Modernizare şi reabilitare Parc 
Pantelimon”. „Documentația de 
atribuire” se poate solicita la 
adresa de e-mail: achizitii@
as3-strazi.ro sau la sediul societății 
din strada Calea Vitan, nr.242, 
Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucureşti. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor este 17.12.2019, ora 10.00.

PIERDERI
lPierdut Atestat profesional 
TAXI emis pe numele Costache 
Florian. Il declar nul.

lAri Ion, CNP: 1611227204097, 
în calitate de administrator al SC 
Lex Consult Zone SRL, cu sediul 
social în municipiul Lupeni, strada 
Parângului, numărul 1, bloc E6A, 
scara 1, etaj 2, apartamentul 9, 
județul Hunedoara, Cod Unic de 
Înregistrare: 34692178/24.06.2015, 
Nr.de ordine la registrul comer-
țului :  J/20/557/24.06.2015, 
conform Certificat de Înregistrare 
seria B număr 3097851, eliberat la 
data de 25.06.2015, de Ministerul 
Finanțelor Publice, declar nule 
următoarele documente aparți-
nând societății: certificatul de 
înregistrare, certificatul consta-
tator (actul constitutiv) şi ştampila 
societății, întrucât le-am pierdut.


