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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi profesioniști 
C+E, în italia. 0758.558.411 sau 
0770.357.607.

l Angajez strungar prelucrari 
mecanice. Lucrul in 2 schimburi, 
ore suplimentare platite. Zona 
Militari, Bucuresti. 0745989709

l KS-UNIT-SHPETIM SRL din 
Arad angajeaza 2 brutari. Conditii 
minime: studii medii (liceu), califi-
care brutar (cod C.O.R. 751201), 
cunoasterea bucatariei sarbesti 
(burek). CV-urile se depun pe 
e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate in conside-
rare CV-urile primite pana la data 
de 05.02.2018. Selectia candidatilor 
va avea loc in data de 19.02.2018 si 
consta in concurs de CV-uri. Infor-
matii la telefon: 0754883598.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Comuna Săcălaz, judeţul 
Timiș, cu sediul în comuna Săcălaz, 
stada a IV-a, nr.368, județul Timiș, 
organizează concurs, conform HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea func-
ției contractuale vacante de: 
-inspector de specialitate, gradul 
profesional II, perioadă nedetermi-
nată, post vacant la Serviciul de 
Asistență Socială. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 21.02.2018, ora 10.00; 
-interviul în data de 21.02.2018, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții 
pentru funcția de inspector de 
specialitate, gradul profesional II: 
-studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență; -cunoș-
tințe operare calculator -nivel 
mediu; -vechime în specialitatea 
studiilor -minim 5 ani; -vechime în 
muncă -peste 20 ani. Candidații 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Unității Administrativ Teritoriale 
Comuna Săcălaz, ultima zi de 
înscriere- 13.02.2018. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul: 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Săcălaz, judeţul Timiș 
-Compartimentul Resurse Umane, 
telefon: 0256.367.101. 

l Școala Gimnazială Agrișu Mare 
PJ, cu sediul în localitatea Agrișu 
Mare, strada Principală, numărul 
12, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -adminis-
trator patrimoniu: 0,25, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 21.02.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
21.02.2018, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: studii superi-

oare în domeniul economic; 
-vechime: nu este cazul; -cunoștințe 
în operare PC. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Școala 
Gimnazială Agrișu Mare. Relaţii 
suplimentare la sediul: Școala 
Gimnazială Agrișu Mare PJ, 
persoană de contact: Bisorca Elena, 
te lefon:  0744.956.872,  fax: 
0257.371.406, e-mail: scoalagena-
grisumare@yahoo.com

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, 
cu sediul în București, B-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 
-1 (un) post asistent medical secţie 
ATI, nivel studii PL, vechime în 
specialitate minim 4 ani -perioadă 
nedeterminată; -1 (un) post asistent 
medical secţie ATI, nivel studii PL 
-perioadă nedeterminată; -1 (un) 
post asistent medical Clinica medi-
cină internă, nivel studii PL, 
vechime în specialitate minim 6 
luni -perioadă nedeterminată; -1 
(un) post asistent medical Clinica 
chirurgie generală I, nivel studii PL 
-vechime în specialitate minim 6 
luni -perioadă nedeterminată. Acte 
necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identi-
tate; -copia certificatului de naștere, 
de căsătorie; -copie acte studii și 
alte acte care atestă efectuarea 
unor specializări (cursuri); -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, 
o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă și, după caz, în 
specialitate; -cazierul judiciar; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare; 
-curriculum vitae. Condiţii de 
participare la concurs: -are cetă-
ţenie română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului 
European și domiciliul în România; 
-cunoaște limba română, scris și 
vorbit; -are vârsta-limită reglemen-
tată de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exerciţiu; -are 
o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţi sanitare abilitate; 
-îndeplinește condiţiile de studii și, 
după caz, de vechime sau de 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii pentru ocuparea 
posturilor vacante și temporar 
vacante, conform Ordinului MS 

nr.1470/2011: -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform HG 
797/1997;  -concurs  pentru 
ocuparea postului. Concursul se va 
desfășura la sediul unităţii conform 
calendarului următor: -22 februarie 
2018, ora 13.00- proba scrisă; -26 
februarie 2018, ora 13.00- interviul. 
Data-limită pentru depunerea 
dosarelor la concurs: 13 februarie 
2018, ora 15.00. Relaţii suplimen-
tare: compartiment RUNOS, 
tel.021.222.35.59.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, 
cu sediul în București, B-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 
-1 (un) post infirmieră Comparti-
ment primiri urgenţe -perioadă 
nedeterminată, vechime 6 luni; -1 
(un) post îngrijitoare Clinica 
Chirurgie generală I -perioadă 
nedeterminată, vechime 6 luni; -2 
(două) posturi îngrijitoare Secţie 
Chirurgie generală II -perioadă 
nedeterminată; -1 (un) post mani-
pulant bunuri Serviciul adminis-
t r a t i v  t e h n i c  - p e r i o a d ă 
nedeterminată; -1 (un) post lăcătuș 
-nivel studii: școală generală, peri-
oadă nedeterminată, vechime în 
specialitate 3 ani. Acte necesare în 
vederea participării la concurs: 
-cererea de înscriere la concurs; 
-copia actului de identitate; -copia 
certificatului de naștere, de căsă-
torie; -copie acte studii și alte acte 
care atestă efectuarea unor specia-
lizări (cursuri); -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă 
și, după caz, în specialitate; -cazi-
erul judiciar; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare; -curriculum vitae. 
Condiţii de participare la concurs: 
-are cetăţenie română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului European și domiciliul în 
România; -cunoaște limba română, 
scris și vorbit; -are vârsta-limită 
reglementată de prevederile legale; 
-are capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţi sanitare abili-
tate; -îndeplinește condiţiile de 
studii și, după caz, de vechime sau 
de condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnat definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii pentru ocuparea 
posturilor vacante și temporar 
vacante, conform Ordinului MS 

nr.1470/2011: 1.pentru îngrijitoare: 
-diplomă absolvire școală generală; 
-concurs pentru ocuparea postului; 
2.pentru infirmiere: -diplomă absol-
vire școală generală; -curs infir-
miere; -concurs pentru ocuparea 
postului; 3.pentru manipulant 
bunuri: -diplomă absolvire școală 
generală; -concurs pentru ocuparea 
postului; 4.pentru lăcătuș: -diplomă 
absolvire școală generală; -concurs 
pentru  ocuparea  postu lu i . 
Concursul se va desfășura la sediul 
unităţii conform calendarului 
următor: -21 februarie 2018, ora 
11.00- proba scrisă; -23 februarie 
2018, ora 13.00- interviul. Data-li-
mită pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 13 februarie 2018, ora 
15.00. Relaţii suplimentare: 
c o m p a r t i m e n t  R U N O S , 
tel.021.222.35.59.

l Centrul Naţional de Evaluare și 
Examinare organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante, mai jos menţio-
nată, după cum urmează: Proba 
scrisă în data de 28.02.2018, ora 
10.00. Dosarele se depun la Resurse 
Umane în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunţului. 
Compartiment Audit - 1 funcţie 
publică de auditor superior. Condi-
ţiile generale de participare sunt 
cele prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţi-
onarilor publici (r2), cu modificările 
și completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-studii universitare de licenţa absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungã durata absol-
vite cu diploma de licenţa sau 
echivalentă în profilul științe 
economice; - vechime în speciali-
tatea studiilor minim 9 ani. Condi-
ţiile de desfășurare a concursului: 
Înscrierile la concurs se fac la 
sediul Centrului Naţional de 
Evaluare și Examinare, str.G-ral 
Berthelot, nr.26, sector 1, București. 
Informaţii suplimentare: actele 
necesare pentru înscriere, biblio-
grafia și propunerile privind 
componenţa comisilor de concurs și 
de soluţionare a contestaţiilor se 
pot obţine de la Centrul Naţional 
de Evaluare și Examinare, telefon: 
021.314.44.11. Director General, 
Marian Șuță.

l Comuna Sîntana de Mureș orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
unei funcții publice vacante de 
consilier clasa I gradul asistent din 
cadrul Compartimentului urba-
nism, disciplina în construcții, 
amenajarea teritoriului. Condiţiile 
de desfășurare a concursului: data, 
ora și locul organizării probei 
scrise: 28 februarie 2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei comunei 
Sîntana de Mureș, str.Morii, nr.26. 
Interviul se va susţine cu respec-
tarea prevederilor art.56 alin.(1) 
din HG nr.611/2008. Perioada de 
depune a dosarelor de consurs: 30 
ianuarie 2018-19 februarie 2018, la 
registratura primăriei- Sîntana de 
Mureș, str.Morii, nr. 26. Condiţiile 

de participare la concurs: Pentru 
funcția publică vacantă de consilier 
clasa I gradul asistent din cadrul 
Compartimentului urbanism, disci-
plina în construcții, amenajarea 
teritoriului: -condiţii generale: 
-candidaţii trebuie să întrunească 
condițiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr. 188/1999 
privind statutul funcționarilor 
publici, republicată 2, cu modifică-
rile și completările ulterioare; 
-condiţii specifice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul inginerie civilă, arhi-
tectură sau urbanism, -vechime în 
specialitatea studiilor minim 1 an. 
Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde documente prevăzute de 
art.49 din HGR nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea și dezvoltarea carierei funcţi-
onarilor publici, modificată și 
completată. Coordonate de contact: 
Sîntana de Mureș, str.Morii, nr.26, 
tel/fax: 0265.323.517, email: prim-
sana@yahoo.com, persoană de 
contact: Raduly Tunde- consilier. 
Primar, Moldovan Dumitru.

l Spitalul Municipal Medgidia, cu 
sediul în localitatea Medgidia, 
strada Ion Creangă, nr.18, judeţul 
Constanţa, anunţă amânarea 
concursului pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de 
manager persoană fizică, durată 
determinată, în conformitate cu 
prevederile Legii 95/2006, HG 
286/2011, OMS 1520/2016, orga-
nizat iniţial: -Proba interviu de 
susţinere publică și evaluare a 
proiectului de management, care se 
va desfășura la sediul Spitalului 
Municipal Medgidia, pe baza teme-
lor-cadru, în data de 09 februarie 
2018, începând cu ora 10.00 (probă 
unică), astfel: -Proba interviu de 
susţinere publică și evaluare a 
proiectului de management, care se 
va desfășura la sediul Spitalului 
Municipal Medgidia, pe baza teme-
lor-cadru, în data de 15 februarie 
2018, începând cu ora 10.00 (probă 
unică). Prin acest anunţ venim în 
completarea celui publicat în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, număr 
7/04.01.2018, pagina 2-3, cod 
134231. Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Primăria Orașului Bragadiru, 
j u d e ţ u l  I l f o v,  î n  t e m e i u l 
H.G.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, scoate la 
concurs posturile contractuale 
vacante: -1 post– Administrator, 
treapta I- Serviciul Gospodărire, 
întreţinere, reparaţii și de deservire- 
Compartiment Administrativ: 
studii medii; vechime în muncă: 
minim 6 ani.-1 post– Adminis-
trator, treapta I- Serviciul de Moni-
torizare ș i  Administrare  a 
Unităţ i lor  de  Învăţământ- 
Compartiment Administrativ: 
studii medii; vechime în muncă: 
minim 6 ani. -1 post– Bucătar, 
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treapta I- Serviciul de Monitorizare 
şi Administrare a Unităţilor de 
Învăţământ- Compartiment Admi-
nistrativ: studii medii/ generale; act 
de calificare– bucătar; -vechime în 
muncă: minim 6 ani. -1 post-  
ajutor bucătar, treapta IV- Serviciul 
de Monitorizare şi Administrare a 
Unităţ i lor  De Invăţământ- 
Compartiment Administrativ: 
studii medii/ generale; act de califi-
care în  domeniu. -2 posturi-  îngri-
jitor-  debutant- Serviciul de 
Monitorizare şi Administrare a 
Unităţilor de Învăţământ- Compar-
timent Administrativ: studii medii/ 
generale. -1 post inspector de speci-
alitate- debutant- Serviciul de 
Monitorizare şi Administrare a 
Unităţ i lor  de  Învăţământ-  
Compartiment monitorizare: studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diploma de licenţă. -1 post- 
inspector de specialitate, gradul 
II- Biroul Registrul Agricol, 
Cadastru, Agricultura şi Spaţiul 
Locativ- Compartiment spatiul 
locativ: studii superioare, absolvite 
cu diploma de licenţă; vechime în 
muncă: minim 4 ani. -1 post– 
inspector de specialitate, debutant- 
Serviciul Public Comunitar Local 
pentru Evidenţa Persoanelor-  
Compartiment stare civilă: studii 
superioare, absolvite cu diploma de 
licenţă; -1 post de referent, treapta 
I A- Compartiment Arhivă: studii 
medii; vechime în muncă: minim 6 
ani. Data limită depunere dosare: 
14.02.2018 orele 14:00, la sediul 
Pr imărie i  Oraş  Bragadiru . 
Concursul începe în data de: 
21.02.2018  orele 10:00– proba 
scrisă, 26.02.2018 orele 10.00- inter-
viul, şi se desfăşoară la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul 
Ilfov. Anunţul, bibliografia şi tema-
tica de concurs se află afişate la 
avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Oraş 
B r a g a d i r u  s a u  l a  t e l e f o n 
021/4480795, interior 113.

CITAȚII  
l Se citează Wajid Khan, în cali-
tate de pârât, în procesul cu 
Garamia Mihaiela-Anghelina, în 
calitate de reclamant, în dosarul nr. 
12335/288/2016, aflat pe rolul Jude-
cătoriei  Vâlcea,  în data de 
20.02.2018.

l Vesa Gheorghe şi Vaju Iulia, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Cartier Unirea, nr.193, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, sunt chemaţi la 
Judecătoria Bistriţa, sala 2, în ziua 
de 15.02.2018, ora 9.00, în calitate 
de pârâţi, în proces cu Meging Vale-
ria-Daniela,  reclamantă, în 
dos.C.nr.467/190/2010.

l România. Biroul Individual 
Notarial Păun Picu. Sediu: Turnu 
Măgurele, str.Cetatea Turnu, nr.16, 
jud. Teleorman. Licenţa de funcţio-
nare 268/3743/05.10.2016. Dosar 
succesoral nr.258/2017. Citaţie 
emisă la data de 26.01.2018. 
Numele şi prenumele: Bobonete 

Fane. Domiciliul: cu domiciliu 
necunoscut. Vă înştiinţăm că 
sunteţi invitat să vă prezentaţi la 
sediul acestui birou notarial la data 
de: ziua 16 luna 02 anul 2018 ora 
9,30 în calitate de fiu, pentru a 
participa la dezbaterea procedurii 
succesorale a defunctului Bobonete 
Gheorghe, decedat la data de 
06.05.1995, cu ultimul domiciliu în 
com.Crîngu, jud. Teleorman. Notar 
Public, Păun Picu.

l El Borei Madar, pârât în dosarul 
nr. 1197/245/2018 al Judecătoriei 
Iaşi, având ca obiect ordonanţa 
preşedinţială stabilire domiciliu 
minor, suplinire acord parental, 
este chemat în această instanţă, 
secţia civilă, camera Sala 5, C24m, 
în ziua de 2 februarie 2018, ora 
08.30, în proces cu reclamanta Fele-
canu Clara -Maria.

l Iordache Florin, cu domiciliul în 
mun. Tulcea str. Mihai Viteazu 
nr.73 judeţ Tulcea, este citat pentru 
data de 28 februarie 2018, ora 
11.00, la Biroul Individual Notarial 
Sălceanu Lia cu sediul în mun. 
Tulcea str. Slt. Gavrilov Corneliu 
nr.168, bl.A2, sc.D, ap.4  jud. 
Tulcea, pentru a lua parte la rectifi-
carea contractelor de vânzare 
-cumpărare autentificate sub nr. 
1303 din data de 19 octombrie 1999 
şi nr. 894 din data de 12 august 
2004 de notar public Lia Sălceanu.  

DIVERSE  
l Primaria Orasului Magurele, 
avand sediul in Judetul Ilfov, oras 
Magurele, str. Calugareni, nr.2-4, 
anunta publicul interest asupra 
depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul  “Studiu de fezabilitate 
pentrumenajare si refunctionali-
zare centru Oras Magurele”, 
propusa a fi amplasata in judetul 
Ilfov, Oras Magurele. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Ilfov din  Bucu-
resti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, 
sector 6 si la  sediul  Primariei 
Orasului Magurele avand  sediul in 
Judetul Ilfov, oras Magurele, str. 
Calugareni, nr.2-. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Ilfov incepand cu data de 
30.01.2018.

l Nadlak Agro Farm SRL titular 
al proiectului “Infiintare ferma de 
bovine” propus a fi realizat in 
Nadlac, trup izolat intravilan (CF 
307351, 307366, 307365-Nadlac), 
jud Arad anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Arad in cadrul 
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului si de evaluare 
adecvata, pentru proiectul menti-
onat mai sus. Proiectul deciziei de 
incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Arad, Splaiul Mures, FN, de luni 

pana vineri, intre orele 09-14, 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet: www.apmar.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 5 
zile de la data publicarii prezen-
tului anunt, pana la data de 4 
februarie.

NOTIFICĂRI  
l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de fali-
ment in Dosarul nr. 2384/105/2016, 
Tribunal Prahova, conform 
Sentintei nr. 20 din 17.01.2018 
privind pe SC Editura Explorator 
SRL, cu termenele: depunere decla-
rații creanță 05.03.2018, întocmirea 
tabelului suplimentar al creanțelor 
05.04.2018, întocmirea tabelului 
definitiv consolidat 05.05.2018.

LICITAȚII  
l Înştiinţare prin care vă aducem 
la cunoştinţă că s-a fixat termen de 
licitaţie pentru vânzarea publică a 
cotei de 1/2 din dreptul de proprie-
tate al dvs. asupra imobilului teren 
în suprafaţă de 1.316mp teren 
construcţii, respectiv 1.290mp din 
măsurătorile cadastrale, situat în 
intravilanul municipiului Tg-Jiu, 
str. Nufărului, nr. 1, judeţul Gorj, 
cu vecinii: la E- Bîrcină Vasile şi 
Baldovin Ion, la V- Baldovin 
Marian, la S- str. Mihail Kogălni-
ceanu, la N- str.  Nufărului 
împreună cu o casă de locuit cu trei 
camere şi sală închisă, construită 
din cărămidă, acoperită cu tablă, cu 
suprafaţa construită la sol de 90mp 
având nr. cadastral (2259-5748) 
înscrise în CF nr. 5323 a munici-
piului Tg-Jiu, pentru data de 
09.02.2018, ora 13.00, Ia sediul 
Biroului Executorului Judecătoresc 
Enea M. Marin, din Tg-Jiu, str.
Tudor Vladimirescu, nr.65, etaj 1, 
camera 10, judeţul Gorj. 

l Consiliul local Deleni, judetul 
Iasi,telefon/fax: 0232.732070. 
Concesioneaza prin licitatie publica 
deschisa cu selectie de oferte: Teren 
în suprafaţă de 3368,54 m.p. 
împărţită în 4 loturi, situate în 
intravilan Deleni, cu destinaţie  
construcţii de locuinţe pentru cetă-
ţenii din com. Deleni sau prin 
excepţie pentru cei care demon-
strează că au un loc de muncă în 
com. Deleni şi doresc să se stabi-
lească în localitate. Documentaţiile 
de atribuire se pot achizitiona de la 
sediul Primariei Deleni, comparti-
mentul achizitii publice începînd cu 
data de 08.02.2018 ora 16.00. 
Persoana de contact: Elena Niţă tel: 
0730.708454. Data limita de 
primire a solicitărilor de clarificări: 
09.02.2018 ora 16.00. Data limita 
de depunere a ofertelor este 
12.02.2018 ora 10.00 la Primaria 
Deleni. Ofertele se vor deschide la 
data de 12.02.2018 ora 11.00 la 
sediul Primariei Deleni. Eventua-
lele contestatii se vor depune in 
termen de 15 zile de la comunicarea 
actului atacat la Tribunalul Iasi, str.

Atanasie Panu nr.25, telefon 
0232.260600, fax: 0232.260411; 
Anuntul a fost transmis spre publi-
care pentru data de 31.01.2018

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Andreass Real SRL desemnat prin 
Sentinta Civila nr. 7177 din data de 
22.09.2015, pronuntata in dosar nr. 
30028/3/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII - a 
Civila,  anunta scoaterea la vanzare 
a bunului imobil aflat in proprie-
tatea Andreass Real SRL constand 
in bun imobil situat in Orasul 
Busteni, Strada Zamora, nr. 14 A, 
Judetul Prahova compus din teren 
intravilan in suprafata de 169,33 
mp si constructia edificata pe 
acesta in suprafata de 90,73 mp in 
regim D+P+E in valoare totala de 
46.000 euro. Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 20.02.2018 
ora 14,00 prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunul nu 
se va vinde la termenul stabilit de 
licitatie, se vor organiza licitatii 
saptamanale, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se pot achizitiona 
de la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. 
Costul unui caiet de sarcini este de 
1.000 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este obli-
gatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

l SC Rovit SA, societate aflata in 
reorganizare judiciara, prin admi-
nistrator judiciar anunta vanzarea 
la licitatie a unor bunuri aflate in 
patrimoniul debitoarei, in sensul ca 
urmatoarele bunuri, respectiv 
Ferma 1 – compusa din: construcţii, 
depozit, casa de locuit, depozit, 
sopron tractoare, casa de locuit, 
baraca metalica, rampa spalat 
masini, fosa septica, put şi teren 
aferent situata in Boldesti-Scaieni, 
str. Viilor, nr. 44, jud. Prahova, la 
pretul de 276.450 lei; Ferma 1 – C7 
(demisol) compusa din: construcţie 
cantina - demisol şi teren aferent, 
situata in Boldesti-Scaieni, str. 
Viilor, nr. 44, jud. Prahova, la pretul 
de 36.200 lei; Ferma 8 – compusa 
din: constructii dormitor, atelier 
mecanic, remiza, 2 magazii şi teren 
aferent lot 1 – 5.599 mp, teren 
aferent lot 1 – 341 mp, situata in 
loc. Valea Calugaresca, sat Valea 

Larga, jud. Prahova, la pretul de 
101.600 lei;  Clădire baracă C1 
(Hagi Anton) şi teren aferent in 
suprafata 1509 mp  situata in 
Boldesti-Scaieni, jud. Prahova la 
pretul de 50.800 lei; Ferma 5 – 
compusa din: constructii cantina, 
sopron, depozit, anexa atelier 
mecanic, bloc locuinte, rezervor 
poliester, 30 t, şi teren aferent 3295 
mp, situata in Bucov, sat Chitorani, 
zona Valea Orlei, jud. Prahova 
428.550 lei;  Teren intravilan 
in suprafata de 483 mp situat in 
com. Bucov, sat Valea Orlei, jud. 
Prahova, la pretul de 15.450 
lei,  Ferma 9  - compusa din: 
constructi i ,  Sopron Cizelat 
(Depozit), Cladire Cantina, Grajd 
pt Cai, Sediu Ferma, Sopron Inga-
saminte, Gard Imprejmuire, 
Baraca Dormitor, Caldire Depozit, 
Atelier Mecanic, Rezervor pt Apa 
cu Sup Metal, Platforma Beton + 
Modernizare Drum, Retea Elec-
trica Aeriana, Rezervor motorina, 
Spatiu Depozitare – Platforma, 
Grup sanitar, Rampa, Beci, 
fundatie, WC, bazin si terenul 
intravilan aferent in suprafata de 
9.157 mp, situata in Urlati, loc. 
Valea Mieilor, jud. Prahova la 
pretul de 416.575 lei si o serie 
de bunuri mobile, respectiv: subso-
lier 1 buc. la pretul de 105 lei (fara 
TVA), remorca auto, la pretul 1515 
lei (fara TVA), remorca RBA 5, la 
pretul de 1515 lei (fara TVA), bena 
remorca, 4 buc la pretul de 985 lei/ 
buc (fara TVA). Licitatia publica 
are loc in baza hotararilor Adunarii 
Creditorilor din 09.03.2011, 
30.05.2013, 05.08.2013 12.08.2013, 
29.07.2014, 29.07.2014, 22.01.2015 
si a regulamentului de participare 
la licitatie. Pretul de pornire al lici-
tatiei este redus cu 50 % din pretul 
stabilit in raportul de evaluare. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 31.01.2018, 06.02.2018, 
08.02.2018, 13.02.2018, 15.02.2018, 
20.02.2018 22.02.2018, 27.02.2018, 
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01.03.2018, 06.03.2018, 08.03.2018, 
13.03.2018, 14.03.2018, 15.03.2018, 
20.03.2018, 22.03.2018, 26.03.2018, 
27.03.2018, 28.03.2018, 29.03.2018, 
orele 12.30, la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Detalii in caietul de sarcini 
si la telefon 0344104525.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Stoileşti, cu sediul în 
comuna Stoileşti, satul Stoileşti, 
strada Principală, numărul 1, 
județul Vâlcea, cod fiscal: 2541142, 
telefon: 0746.298.489/0250.762.016, 
fax: 0250.762.016, e-mail: prima-
riastoilesti@yahoo.ro. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Imobil clădire în 

suprafață de 279mp şi a terenului 
aferent în suprafaţă de 628mp, 
situat în localitatea Stoileşti, 
comuna Stoileşti, sat Bulagei, 
județul Vâlcea, înscris în CF număr 
36044. 3.Informaţii privind docu-
m e n t a ţ i a  d e  a t r i b u i r e : 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire şi alte infor-
maţii se pot obţine de la Primăria 
Comunei Stoileşti, cu sediul în 
comuna Stoileşti, satul Stoileşti, 
strada Principală, numărul 1, 
județul Vâlcea, la cerere. 3.2.Denu-
mirea şi adresa serviciului/compar-
t i m e n t u l u i  d i n  c a d r u l 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Documentația de 
atribuire poate fi obţinută de la 
Compartimentul Achiziţii Publice 
din cadrul Primăriei Comunei 
Stoileşti. 3.3.Costul şi condiţiile de 

plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
50Lei, se achită la casieria Primă-
r i e i  C o m u n e i  S t o i l e ş t i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 09.02.2018, ora 14.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 19.02.2018, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Comuna Stoileşti, cu 
sediul în comuna Stoileşti, satul 
Stoileşti,  strada Principală, 
numărul 1,  județul Vâlcea. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 20.02.2018, 
ora 10.00, la Comuna Stoileşti, cu 
sediul în comuna Stoileşti, satul 
Stoileşti,  strada Principală, 
numărul 1, județul Vâlcea. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Litigiile 
apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modificarea 
şi încetarea contractului de conce-
siune, precum şi a celor privind 
acordarea de despăgubiri se reali-
zează potrivit Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004. Acţi-
unea în justiţie se introduce la 
secţia de contencios administrativ a 
Tribunalului Vâlcea, cu sediul în 
Municipiul Rm.Vâlcea, Scuarul 
Revoluţiei, nr.1, județul Vâlcea, 
te lefon:  0250.739.120,  fax: 
0250.732.207, e-mail: gabriela.
birziche@just.ro, în termenul 
prevăzut de Legea nr.554/2004. 
7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 29.01.2018. 
Relaţii suplimentate se obţin la 
telefon: 0250.762.016/0746.298.489 
sau la sediul Primăriei Comunei 
Stoileşti, judeţul Vâlcea. 

l Turnătoria Centrala Orion SA, 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie, 
urmatoarele bunuri mobile:  auto-
turism Daewoo Cielo TF19Y, an 
fabricatie 1999, nr. inmatriculare 
PH-15-TCO- 600 euro; autoturism 
Mercedes 300 SE, an fabricatie 
1992, nr. inmatriculare PH-20-TCO 
– 4.725 euro; autoturism Nubira, 
an fabricatie 2003, nr. inmatricu-
lare PH-35-TCO - 750 euro; 
autoutilitara Iveco Daily 65C15, an 
fabricatie 2008, nr. inmatriculare 
PH-36-TCO – 4.425 euro; autoutili-
tara Iveco Daily 65C15, an fabri-
catie 2004, nr. inmatriculare 
PH-33-TCO - 3.000 euro; auto-
tractor Volvo FM12-420, an fabri-
catie 2004, nr. inmatriculare 
PH-31-TCO – 9.310 euro; semire-
morca Schmitz SKI24, an fabri-
catie 2004, nr. inmatriculare 
PH-32-TCO - 5.670 euro. Pretul 
bunurilor nu includ TVA. Licitatiile 

se vor organiza in data de 
02.02.2018 ora 13:00, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru 
data de 05.02.2018, 07.02.2018, 
09.02.2018, 12.02.2018, 14.02.2018, 
16.02.2018, 19.02.2018, 21.02.2018, 
23.02.2018, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul lichidato-
rului judiciar. Telefon/fax: 0787.344
.547/0761.132.931/0244.597.808, 
email office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

PIERDERI  
l SC E&H Consulting SRL, 
J12/1276/2003, declar pierdut Certi-
f i c a t  C o n s t a t a t o r 
nr.56971/08.05.2009. Se declară nul.

l Pierdut autorizaţie de traducător 
interpret nr.4699, eliberată de 
Ministerul Justiţiei, pe numele 
Deliana Simion. O declar nulă.

l Pierdut sigiliu metalic ANAF 
numărul 9396975. Se declară nul.

l Pierdut atestat taxi, eliberat de 
ARR Vâlcea, pe numele Ghiță 
Marin Nicolae, din Rm. Vâlcea, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut carte de identitate medic 
veterinar nr. 421230 din anul 2006

l Pierdut certificat ADR condu-
cător auto seria 111333 şi atestat 
şofer seria 0412015001, eliberate de 
către ARR - Agenţia Ialomiţa, pe 
numele Petcu Daniel. Se declară 
nul.

l Declar pierdută adeverinţă de 
achitare integrală emisă de AFI- 
Centru,  s tr.  Academiei ,  la 
contractul de vânzare –cumpărare  
în rate nr. 69/112/2000,  pe numele 
Mîrzan Mihai şi Mîrzan Angela. O 
declar pierdută.

l Pierdut contract de vânzare - 
cumpărare cu plata în rate Nr. 9884 
din 1992, pe numele Fântânar 
Constantin şi Fântânar Silvia, str.
Bd. Constructorilor nr. 26, bl. 18, 
sc.2, et.7, ap.66, emis de Societatea 
Orizont.SA.

l SC Sara Lebanese cu sediul în 
strada Delinesti nr. 4, Bucureşti, 
identificată la Registrul Comer-
ţului cu J40/12751/2014, având 
CUI 33761725 reprezentată legal 
prin Harb Hussein declar pierdut 
declaraţie de instalare şi nr. de 
ordine emis de DGRFP pentru 
casa de marcat tipul Datecs, Model 
Datecs 55 b cu seria 15085138, 
având punctul de lucru în str. Petre 
Ispirescu  nr.134, spaţiul nr.II, 
sector 5. Declar nule aceste docu-
mente.

l Certificat RBPF emis de Filiala 
Dîmboviţa, Colegiul Farmaciştilor 
din România, la data 11.07.2016, 
seria DB, nr. 29, pentru farmacia 
SC Farmacia Pulso Medical SRL, 

adresa:  sat Braniştea, nr. 1385, 
Spatiu Comercial C1, sat Ilfoveni, 
com.Nucet, nr.158. Îl declar 
pierdut.

l SC TOP CLUB Games identifi-
cată la Reg. Com. cu J3/559/2013, 
CUI: 31539707, cu sediul în Piteşti 
strada Trivale nr.14, et. Mansardă, 
Judeţ Argeş reprezentată legal prin 
Vanderdi Andra declar pierdute 
următorele documente pentru 
casele de marcat: 1) AMEF tipul 
DATECS model DATECS DP 50 
seria 13019632 pierdut carte de 
intervenţie, registru special şi 
declaraţie de instalare având 
punctul de lucru în Calea Rahovei 
nr.189, sector 5; 2) AMEF tipul 
DATECS model DATECS DP 50 
seria 13019623 pierdut carte de 
intervenţie, registru special şi 
declaraţie de instalare având 
punctul de lucru în şos. Sălaj 
nr.194, sector 5; 3) AMEF tipul 
DATECS model DATECS DP 50 
seria 13019591 pierdut carte de 
intervenţie, registru special, decla-
raţie de instalare având punctul de 
lucru în str. Modoran Ene nr.11a, 
sector 5; 4) AMEF tipul DATECS 
model DATECS DP 50 seria 
13019588 pierdut carte de inter-
venţie,  registru special şi declaratie 
de instalare având punctul de lucru 
în str. Sfânta Vineri nr.10, sector 3; 
5) AMEF tipul DATECS model 
DATECS DP 50 seria 13019592 
pierdut carte de intervenţie, 
registru special şi declaraţie de 
instalare având punctul de lucru în  
Intrarea Babeni nr.40, sector 3; 6) 
AMEF tipul DATECS model 
DATECS DP 50 seria 13019613 
pierdut carte de intervenţie, 
registru special şi declaraţie de 
instalare având punctul de lucru în 
str. Nicolae Pascu nr.10, bl.5, sc.5, 
parter, ap.119, sector 3; 7) AMEF 
tipul DATECS model DATECS 
DP 50 seria 13019585 pierdut carte 
de intervenţie, registru special şi 
declaraţie de instalare având 
punctul de lucru în str. Principală 
nr.196, sat Clinceni, comuna Clin-
ceni, judeţ Ilfov; 8) AMEF tipul 
DATECS model DATECS DP 50 
seria 13019618 pierdut nr. de 
ordine atribuit de catre DGRFP 
având punctul de lucru în strada 
Argeş nr.4, Construcţia C.3, oraş 
Măgurele, judeţ Ilfov; 9) AMEF 
tipul DATECS model DATECS 
DP 50 seria 13023577 pierdut nr. 
de ordine atribuit de către DGRFP 
având punctul de lucru  în şos. 
Olteniţei nr.252, sector 4; 10) 
AMEF tipul DATECS model 
DATECS DP 50 seria 13018477 
pierdut carte de intervenţie, 
registru special şi declaraţie de 
instalare având punctul de lucru în 
str. Reşiţa intersecţia cu str. Costila 
Piaţa Reşiţa, Construcţie C8, sector 
4; 11) AMEF tipul DATECS model 
DATECS 50 seria 13022937 
pierdut carte de intervenţie, 
registru special şi declaraţie de 
instalare având punctul de lucru în 
sat Petreşti comuna Corbeanca 
nr.121, judeţ Ilfov.  Aceste docu-
mente se declară nule!

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai, nr. 
5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor 
posturi contractuale vacante, după cum urmează:

a). la Direcţia de Asistenţă Socială: inspector de specialitate, 
gradul IA, în cadrul compartimentului Cantina de Ajutor Social - 
1 post; inspector de specialitate, gradul II în cadrul Serviciului 
ajutoare sociale - 1 post.

b) la Direcţia Poliţia Locală: referent, treapta IA, în cadrul 
Serviciului evidenţa persoanelor, instruire şi administrativ - 1 
post.

Condiţii specifice de participare la concurs:
• pentru inspector de specialitate, gradul IA în cadrul 

compartimentului Cantina de Ajutor Social: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din 
domeniul ştiinţe administrative cu specializarea administraţie 
publică; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării 
funcţiei contractuale de minimum 6 ani şi 6 luni;

• pentru inspector de specialitate, gradul II în cadrul 
Serviciului ajutoare sociale: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul 
ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică; 
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei 
contractuale de minimum 6 luni;

• pentru referent, treapta IA în cadrul Serviciului evidenţa 
persoanelor, instruire şi administrativ: studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de minimum 6 
ani şi 6 luni.

Concursul va consta în susţinerea de către candidaţii declaraţi 
admişi la selecţia dosarelor a următoarelor probe: proba scrisă şi 
interviul pentru inspector de specialitate gradul IA şi inspector 
de specialitate gradul II; proba scrisă, proba practică şi interviul 
pentru postul de referent, treapta IA.

Concursul se organizează conform calendarului următor:
• 12 februarie 2018, ora 14.00 - termenul limită pentru 

depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
 • 21 februarie 2018, ora 10.00 - proba scrisă ce se va desfăşura 

la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
Data, ora şi locul susţinerii interviului pentru posturile de 

inspector de specialitate şi, după caz, data şi ora susţinerii probei 
practice pentru postul de referent, treapta IA se afişează 
obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă. Data, ora şi locul 
susţinerii interviului pentru postul de referent, treapta IA se 
afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, 
camera 45 sau la telefonul 0230.212.696, interior 152 sau 252. 


