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● SC Avanti Trans Express SRL, având
CUI: 24389798, cu sediul în Oraș Bragadiru,
Strada Sabarului, Nr.2, camera 3, Județ
Ilfov, angajează: Zidar rosar-tencuitor cu
cod COR 711205- 1 post. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limbă engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are
loc în data de 05.01.2022, ora 10.00, la sediul
societății.

conform HG 286/23.03.2011, cu modificările
și completările ulterioare. Concursul se va
desfășura astfel: a) selecția dosarelor de
înscriere: 19.01.2022; b)proba scrisă:
01.02.2022, ora 10.00; -proba interviu:
07.02.2022, ora 11.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii superioare în
domeniul informatic; -vechime: minim 5 ani
în domeniul informatic. Candidaţii pot
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, până la data-limită de
18.01.2022, la secretariatul Liceului Tehnologic „Victor Slăvescu” din localitatea Rucăr,
str.Brașovului, nr.92, judeţul Argeș. Relaţii
suplimentare la secretariatul Liceului
Tehnologic „Victor Slăvescu”, tel./fax:
0248.542.956, mobil: 0756.193.979, e-mail:
liceul.rucar@yahoo.com

● Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru
Pajiști Brașov, cu sediul în Brașov, str.
Cucului nr. 5, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
următoarelor posturi contractuale vacante:
1. Inginer agronom compartiment cercetare
( studii superioare cu diplomă de licență în
domeniul agronomie) – 1 post; 2. Biolog
botanist compartiment cercetare (studii
superioare cu diplomă de licenţă în domeniul biologie ) – 1 post; 3. Consilier juridic
(studii superioare juridice cu diplomă de
licență; vechime în specialitate: 3 ani) – 1
post; 4. Secretar dactilograf (studii medii cu
diplomă de bacalaureat/ superioare cu
diplomă de licenţă) – 1 post. 5. Gestionar
depozit/ Magaziner (studii medii cu diplomă
de bacalaureat; cursuri de pregătire: legislaţie, gestiune stocuri) – 1 post; 6. Mecanic
agricol (studii medii / școală profesională) –
1 post; 7. Îngrijitor animale (studii medii/
generale) – 1 post. Dosarele pentru înscrierea
la concurs se vor depune la secretariatul
I.C.D.P. Brașov din str. Cucului nr. 5, în
perioada 05.01.2022 – 20.01.2022 între orele
07:30 - 15:30. Condițiile de participare, data
susținerii concursului, tematica și bibliografia de concurs se regăsesc pe site-ul www.
pajisti-grassland.ro și afișate la sediul ICDP
Brașov, iar relații suplimentare se pot obține
la telefon: 0268 472 704, 0268 472 781.

● Școala Gimnazială Nr.1 Ciolpani, cu
sediul în localitatea Ciolpani, str.Școlii, nr.79,
judeţul Ilfov, organizează concurs, conform
H.G.nr.286/23.03.2011, pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacantă de: -1 post
administrator financiar pe durată nedeterminată. Concursul se va desfășura la sediul
Școlii Gimnaziale Nr.1 Ciolpani, astfel:
-Proba scrisă în data de 27.01.2022, ora
12.00; -Proba practică în data de 27.01.2022,
ora 14.30; -Proba interviu în data de
28.01.2022, ora 14.00. Pentru participarea la
concursul de administrator financiar candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: superioare de specialitate;
-vechime: în specialitate și învățământ/instituții publice de minim 5 ani; -cunoștințe
avansate de operare PC; -cunoștințe de
utilizare a softurilor specifice activității din
sectorul financiar contabil (EDUSAL,
REVISAL, SIIIR, FOREXEBUG etc.).
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 din str.Școlii, nr.79, comuna
Ciolpani, județul Ilfov. Relaţii suplimentare
la sediul: Școlii Gimnaziale Nr.1 Ciolpani,
persoană de contact: Ioniță Daniela, telefon
0745.523.991, e-mail: scciolpani@gmail.com.
Bibliografia și tematica de concurs sunt
postate la avizierul unității școlare.

● Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu”
Rucăr, cu sediul în localitatea Rucăr, str.
Brașovului, nr.92, judeţul Argeș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractual vacante de informatician I, S -1/2 post,

● Numiții: Moldovan Teofil, Gliga Gelu,
Gînj Ioan, Gînj Otilia, Bobiș Teodor, Bobiș
Valeria, Gînj Ioan a lui Ioan, Vlașin Ioan, în

● Asociația Casa Olarului din Brașov, CUI:
18900188, angajează 2 funcționari administrativi. CV la: office@jobtips.ro
● SC Regallis Interiors SRL, Satu Mare str.
Tiberiu Brediceanu nr. 63 C, J30/524/2005,
CUI RO 17508276 angajeaza 12 manipulanţi marfă, COD COR 932906. Rugam CV
la flaviu.meghisan@nordsimex.ro

CITAŢII

calitate de pârâți, în contradictoriu cu reclamanții Toma Adrian Ionuț, Pop Adrian
Septimiu, Precub Ilie Cristian și intervenient
Țigăroi Maria, sunt citați la Judecătoria
Bistrița în dosarul nr.1796/190/2014, având
ca obiect servitute de trecere, pentru data de
20.01.2022, ora 10.00.
● Subsemnata, Hoha Flori în numele și pentru
Baceanu Maria Adriana, chem în judecată pe
Baceanu Gabriel și Primăria Urzicuța la Judecătoria Băilești în dosarul 2359/183/2021, cu
termen la 12.01.2022, ora 10.00, pentru declararea judecatorească a morții.

DIVERSE
● Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator judiciar
provizoriu în dosarul nr. 4921/111/2021 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a
Civilă, privind pe debitoarea Biacris Trans
SRL, CUI 29188353, număr de înregistrare
în Registrul Comerțului J5/1746/2011, îi
notifică pe toți creditorii debitoarei privind
faptul că prin hotărârea nr. 480 din data de
23.12.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor
în dosarul nr. 4921/111/2021 s-a dispus începerea procedurii simplificate a falimentului
față de societatea debitoare mai sus menționată, în temeiul art.145 lit. a și b din Legea
nr. 85/2014. Prin hotărârea amintită s-au
fixat termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanțelor la data de
07.02.2022, termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea
tabelului preliminar 18.02.2022, termenul
limită de întocmire a tabelului definitiv
16.03.2022. Lichidatorul judiciar provizoriu
a convocat ședința adunării creditorilor pe
data de 10.03.2022, la ora 12:00, la sediul
acestuia din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, ordinea de zi urmând a fi:
confirmarea lichidatorului judiciar provizoriu și aprobarea onorariului acestuia.
● SC ACC Recyclyng Services SRL, titular
al proiectului „Parc Industrial pentru Managementul deșeurilor”, ce urmează a se
realiza în comuna Lăpugiu de Jos, sat Grind,
FN, județul Hunedoara, aduce la cunoștința
publicului faptul că decizia etapei de încadrare, luată în cadrul procedurii de reglementare conform HG numărul 1076/2004,
este cea de adoptare a planului fără aviz de
mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris în termen de 10
zile calendaristice, la sediul APM Hundoara,
Deva, strada Aurel Vlaicu, numărul 25.

● Anexa nr.5G la procedura. Anunt public
privind depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu „Înființare stație de condiționare, tratare și ambalare semințe și depozitare
a produselor finite”. AGROUNION SRL, cu
sediul in Aleea Codrii Neamțului, nr.8, bl.
NB2, sc.B, ap.11, București, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Înființare stație de condiționare, tratare și
ambalare semințe și depozitare a produselor
finite”, propus a fi amplasat în com.Al.
Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, Jud.Călărași,
T58/1/2, nr. cad 20578. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Călărași, Șos.Chiciu, nr.2, jud.Călărași
și la sediul titularului din Aleea Codrii Neamțului, nr.8, bl.NB2, sc.B, ap.11, București, în
zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul autorității APM Călărași.

SOMAŢII
● Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Zărnești sub nr.1992/338/2021, posesorii Sperchez Tiberiu Mihai și Sperchez
Maria, cu domiciliul în Zărnești, Str.1 Mai,
nr.85, jud.Brașov, au invocat dobândirea
prin uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra imobilului înscris în CF Zărnești
nr.116323, top 713/4. Toți cei interesați sunt
somați să formuleze opoziție.

LICITAŢII
● Anunț vânzare bunuri din domeniul privat
al unităţilor administrativ-teritoriale. 1.
Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: Comuna
Victoria, cod fiscal 4540305, satul Victoria
nr.343, comuna Victoria, judeţul Iași, cod
707580, telefon 0232-295120, fax 0232295120, email primariavictoria@yahoo.com.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: terenuri situate în intravilan, aflate în
domeniul privat al comunei Victoria, județul
Iași: CF 60972, T 66, P 749/149 – 1.049 mp;
CF 60828, T 66, P 749/4 – 1.075 mp; CF
60827, T 66, P 749/3 – 1.075 mp; CF 60826, T
66, P 749/2 – 1.075 mp; CF 60825, T 66, P
749/1 – 1.075 mp; CF 60999, T 66, P 749/176
– 849 mp; CF 60997, T 66, P 749/174 – 696
mp; CF 60995, T 66, P 749/172 – 1,073 mp;
CF 60993, T 66, P 749/170 – 930 mp; CF
60991, T 66, P 749/168 – 1,001 mp; CF 60989,

T 66, P 749/166 – 1.012 mp; CF 60987, T 66,
P 749/164 – 1.023 mp; CF 60985, T 66, P
749/162 – 1.035 mp; CF 60983, T 66, P
749/160 – 943 mp; CF 60981, T 66, P 749/158
– 960 mp; CF 60979, T 66, P 749/156 – 1.000
mp; CF 60977, T 66, P 749/154 – 1.000 mp;
CF 60975, T 66, P 749/152 – 1.000 mp; CF
60973, T 66, P 749/150 – 1.000 mp; CF 60971,
T 66, P 749/148 – 1.000 mp; CF 60969, T 66,
P 749/146 – 1.000 mp; CF 60967, T 66, P
749/144 – 1.000 mp; CF 60965, T 66, P
749/142 – 1.000 mp; CF 60963, T 66, P
749/140 – 1.000 mp; CF 60961, T 66, P
749/138 – 1.000 mp; CF 60959, T 66, P
749/136 – 1.000 mp; CF 60957, T 66, P
749/134 – 1.000 mp; CF 60955, T 66, P
749/132 – 972 mp; CF 60936, T 66, P 749/113
– 1.000 mp; CF 64003, T 66 P 749/87 – 954
mp; CF 63501 – 1.164 mp; CF 60917, T 66, P
749/94 – 924 mp; CF 63967, T 13, P 13/2/2 –
138 mp; CF 63870, T 18, P 2/2/1, P 2/2/2 –
673 mp; CF 63611, T 41, P 321/10, 320/10,
319/10 – 1000 mp. Vânzarea se face conform
art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 și a H.C.L. nr.
94/16.12.2021; H.C.L. nr. 43/10.06.2021,
H.C.L. nr. 118/23.12.2020, H.C.L. nr.
84/27.08.2020. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se găsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
se poate obține de la sediul Primăriei Victoria,
satul Victoria nr.343, comuna Victoria,
județul Iași. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul registratură - Primăria
Victoria, satul Victoria nr.343, comuna
Victoria, județul Iași, cod 707580. 3.3. Costul

și condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire: nu se percepe taxă
pentru obținerea documentația de atribuire.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17/01/2022, ora 12,00. 4. Informaţii
privind ofertele: se găsesc în caietul de
sarcini. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 25/01/2022, ora 12,00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
comunei Victoria, satul Victoria nr. 343,
comuna Victoria, județul Iași, cod 707580,
registratură. 4.3 Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: un singur exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
26/01/2022, ora 10,00, Primăria comunei
Victoria, satul Victoria nr.343, comuna
Victoria, județul Iași. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția de Contencios
Administrativ, Tribunalul Județean Iași,
strada Elena Doamna, nr. 1A, mun. Iași,
judeţul Iași, Cod poștal 700398, Telefon:
0332.403.647, Fax: 0332.435.700, email tr-iasi-civ2@just.ro.

PIERDERI
● SC Anemonica Cucina SRL,
CUI:RO38230511, J40/16002/18.09.2017, cu
sediul social în Str.Clucerului, nr.7, Sector 1,
București, pierdut carte de intervenție a
imprimantei fiscale tip Expressoft FISCAL
Pos, model FP-700, serie DB4700009737,
numar unic de înregistrare 6000094712, instalată la punctul de lucru din Str.Clucerului,
nr.7, Sector 1, București. O declarăm nulă.

