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OFERTE SERVICIU
l YSIIEA.RO recruteaza personal 
pentru packhouse si culegatori sezonieri 
sau pe termen lung pentru ferme de 
ciuperci, salata, capsuni, fructe moi, praz 
din Anglia. Plecari intregul an! Detalii: 
0724082270, 0748702150.

l Oiatrans angajează şoferi profesionişti 
cu experienţă în trafic internaţional de cel 
puţin 1 an, transport de mărfuri în 
Comunitatea Europeană, salariul lunar 
competitiv cu nivele de bonusare, 
contact: Simona Varga, 0761.659.185.

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 Primăria Clinceni -Ilfov organizează 
în data de 10.07.2018 concurs recrutare 
pentru postul de Şef SVSU. Detalii la 
021.369.40.41.

l Complexul Multifuncţional Caraiman, 
str. Caraiman nr. 33A, sector 1 Bucureşti, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante de natură 
contractuală:  -1 post asistent medical PL 
-Serviciul Ambulanţa Socială. Condiţii 
de participare la concurs: studii postli-
ceale absolvite cu diplomă de şcoală 
postliceală sanitară sau echivalentă; nu 
este necesară vechime în specialitatea 
studiilor; -1post şi 1/2 post de medic 
-Unitatea Stomatologică. Condiţii de 
participare la concurs: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în medi-
cină /sanatate, specializarea stomato-
logie/ medicina dentara; nu este necesară 
vechime în specialitatea studiilor. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
C o m p l e x u l u i  M u l t i f u n c ţ i o n a l 
„Caraiman” din Bucureşti, sector 1, str. 
Caraiman nr. 33A, în data de 10.07.2018 
ora 10.00, proba scrisă. Data şi ora inter-
viului vor fi anunţate ulterior. Data limită 
pană la care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este: 29.06.2018. 
Relaţii suplimentare  se pot obţine la 
sediu l  ins t i tuţ ie i  ş i  la  te lefon 
021/224.40.73 int.120.

l Unitatea Militară Nr. 02433 Bucureşti, 
din Ministerul Apărării Naționale, orga-
nizează concurs pentru ocuparea a două 
posturi vacante de execuţie, de personal 
civil contractual, „Consilier juridic gr.II” 
la Compartimentul juridic (studii superi-
oare de lungă durată, cu licență „Facul-
tatea de Drept şi/ sau Studii Juridice”), 
cu o vechime de minim 4 ani în activități 
specifice şi „Muncitor calificat IV -electri-
cian” la Compartimentul coordonare 
logistică/ Grupa cazarmare, (studii 
medii), cu o vechime de minim 2 ani în 
domeniu. -24.07.2018, ora 10.00 -proba 
scrisă;  -31.07.2018, ora 10.00 -proba 
orală; -data limită de depunere a dosa-
relor: 16.07.2018, ora 15.00.  Tematica de 
concurs va fi cea corespunzătoare pentru 
fiecare post menționat. Depunerea dosa-
relor şi organizarea concursurilor se vor 
face la sediul U.M. 02433, strada Grigore 
Cobălcescu, nr. 24-28, sector 1, Bucureşti, 

unde vor fi afişate şi detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact ale secreta-
rului, la telefon: 021.315.64.53.

l Curtea de Apel Bucureşti organizează 
în condiţiile legii, la data de 12 iulie 2018, 
concurs pentru ocuparea pe durată deter-
minată a 3 posturi de şofer cu studii 
medii, categoria B, după cum urmează: 1 
post la Tribunalul Bucureşti, 1 post la 
Tribunalul Ialomița şi 1 post Judecătoria 
Cornetu. Condiţiile de participare, biblio-
grafia, tematica, actele necesare înscrierii 
vor fi afişate la sediul Curţii de Apel 
Bucureşti şi pe pagina de Internet la 
adresa: http://www.cab1864.eu, la rubrica 
Resurse Umane -Concursuri/Examene. 
Cuantumul taxei de concurs stabilit prin 
Hotărârea Colegiului de Conducere al 
Curții de Apel Bucureşti este de 200 lei şi 
se achită la casieria Curţii de Apel Bucu-
reşti. Cererile de înscriere şi dosarele cu 
documentele necesare vor fi depuse la 
sediul Curţii de Apel Bucureşti -Splaiul 
Independenţei nr. 5, sector 4, Mezanin, 
cam. M01, până la data de 2 iulie 2018 
(inclusiv) în zilele lucrătoare între orele 
9,00 -16,00.

l Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti (U.T.C.B.) cu sediul în Bucu-
reşti, Bd.Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 
2, organizează concurs, conf. HG nr. 
286/2011, pentru ocuparea postului 
contractual, temporar vacant de tehni-
cian (M) la Departamentul de Fizică  din 
cadrul Facultăţii de Geodezie. Condiţii 
specifice: absolvent de liceu cu studii 
medii-bacalaureat, într-un domeniu 
tehnologic cu calificare în activităţi de 
laborator de tip fizico-chimic, studii 
medii cu durata de 4 ani, limbi străine: 
engleza-nivel mediu, vechime în muncă 
(experienţă în lucrul cu aparatura speci-
fică laboratoarelor didactice de fizică de 
minim 10 ani).
Data limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de concurs este: 
29.06.2018, la sediul U.T.C.B., Blocul 
Administrativ, camera nr. 33, în intervalul 
orar: 08:00 – 15:30. Proba practică va 
avea loc în data 06.07.2018, ora 11:00 la 
sediul U.T.C.B, Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Facultatea Construcţii Civile, Industriale 
şi Agricole (C.C.I.A.), Laboratorul de 
Fizică. Data interviului va fi anunţată 
după proba practică. Relaţii suplimentare 
la sediul U.T.C.B., pe www.utcb.ro sau la 
telefon: 0212421208, persoană de contact: 
Dragomir Margareta.

l Compania Municipală Energetică 
Bucureşti SA, cu sediul în Bdul Octavian 
Goga nr.2, Tronson 1, et.1-2, Bucureşti, 
Sector 3, recrutează personal muncitor şi 
tesa pentru următoarele posturi: 2 
posturi inginer electronist/automatist – 
absolvent al Facultății de Electronică sau 
Automatică; 2 posturi sudor –autorizat în 
gaze; 2 posturi zidari; 2 posturi zugrav –
vopsitor; 2 posturi tâmplar; 2 posturi 
fierar-betonist; 2 posturi excavatorist; 4 
posturi frigotehnişti; 2 posturi electri-
cieni, calificați şi autorizați (2B, 3 B); 4 
posturi instalatori. CV-urile se pot 
depune pe adresa de email office@cmeb.
pmb.ro; cristina.barascu@cmeb.com.ro 
sau la sediul Companiei din Bld. Octa-
vian Goga nr.2, Tronson 1, et.1, cam. 1, 
Sector 3 Bucureşti. Informații la telefon: 
0372.400.780; 0728.121.056 –Serviciul 
Resurse Umane Salarizare.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea  funcţiei contractuale de 
execuţie vacantă: magaziner – Comparti-
ment Administrativ – perioadă nedeter-
minată”. Concursul va avea loc la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat în 
data de 16.07.2018, ora 10:00 – proba 
scrisă. Condiţiile generale si specifice de 
participare la concurs se vor afişa la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat, precum si pe site-ul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune până la data de 02 
iulie 2018 inclusiv, ora 16:00  la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat. 
Relaţii suplimentare se pot obtine la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat şi  la numărul de telefon 
0238561231.

l UniversitateaTehnică de Construcţii 
Bucureşti (U.T.C.B.) cu sediul în Bucu-
reşti, Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 
2, organizează concurs, conf. HG nr. 
286/2011, pentru ocuparea postului 
contractual, temporar vacant de tehni-
cian (M) la Departamentul de Fizică din 
cadrul Facultăţii de Geodezie. Condiţii 
specifice: absolvent de liceu cu studii 
medii-bacalaureat, într-un domeniu 
tehnologic cu calificare în activităţi de 
laborator de tip fizico-chimic, studii 
medii cu durata de 4 ani, limbi străine: 
engleza-nivel mediu, vechime în muncă 
(experienţă în lucrul cu aparatura speci-
fică laboratoarelor didactice de fizică de 
minim 10 ani). Data limită până la care 
se pot depune actele pentru dosarul de 
concurs este: 06.07.2018, la sediul 
U.T.C.B., Blocul Administrativ, camera 
nr. 33, în intervalul orar: 08:00 – 15:30. 
Proba practică va avea loc în data 
13.07.2018, ora 11:00 lasediul U.T.C.B, 
Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Facultatea 
Construcţii Civile, Industriale şi Agricole 
(C.C.I.A.), Laboratorul de Fizică. Data 
interviului va fi anunţată după proba 
practică. Relaţii suplimentare la sediul 
U.T.C.B., pe www.utcb.ro sau la telefon: 
0212421208, persoană de contact: 
Dragomir Margareta.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova, str. 
C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.4, jud. Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant, repartizat pe perioadă 
determinată, pentru implementarea 
Programului naţional de cadastru şi carte 
funciară, corespunzător funcţiei contrac-
tuale de execuţie din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj- 
Serviciul Cadastru- Biroul Înregistrare 
Sistematică, cu încadrare pe perioadă 
determinată de 36 de luni, după cum 
urmează: 1 post consilier gradul IA (achi-
z i ţ i i  p u b l i c e ) ,  î n  t e m e i u l  H G 
286/23.03.2011, modificată şi completată. 
Concursul se va desfăşura astfel: proba 
scrisă în data de 09.07.2018, ora 10.00, 
proba interviu în data de 12.07.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă sau 
studii universitare cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă ȋn domeniul economic, 
finanţe, contabilitate; vechime  ȋn dome-
niul de activitate cerută de post: minim 6 
ani şi 6 luni. Candidaţii vor depune 

dosarele de participare la concurs până la 
data de 29.06.2018 inclusiv, ora 14.00, la 
sediul OCPI Dolj, cam.104. Relaţii supli-
mentare la sediul OCPI Dolj tel. 
0251.413.128 /0251.414.286, int.118, fax 
0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro. 

l Spitalul Orăşenesc Ineu, cu sediul în 
Ineu, str.Republicii, nr.2, judeţul Arad, 
organizează în data de 10.07.2018, ora 
09.00, concurs, conform HG 286/2011 şi 
HG 1027/noiembrie 2014, pentru urmă-
toarele posturi contractual vacante: -un 
post de asistent medical generalist 
contractual vacant -Compartimentul 
Sală operaţie; -un post de asistent 
medical generalist contractual vacant 
-Compartimentul Pediatrie. Concursul 
constă în proba scrisă, care va avea loc în 
data de 10.07.2018, ora 09.00, şi proba 
practică, în data de 10.07.2018, ora 14.00, 
la sediul Spitalului Orăşenesc Ineu. 
Condiţii de participare: 1.Condiţii gene-
rale: -pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile prevăzute la art.3 din HGR 
286/2011. 2.Condiții specifice: -asistent 
medical generalist: diplomă de absolvire 
şcoală postliceală sau echivalent în 
domeniu; -diplomă de bacalaureat; -certi-
ficat de exercitare a profesiei/adeverință; 
-autorizație liberă practică vizată la zi; 
-cunoştințe operare PC; -vechime în 
specialitate minim 6 luni. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Ineu. Relații suplimentare la 
sediul Spitalului Orăşenesc Ineu, 
persoană de contact: Haragea Adina, 
telefon: 0254.511.220.

l Primăria Comunei Şişeşti, cu sediul în 
localitatea Şişeşti, nr.430, judeţul Mara-
mureş, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contractuale 
vacante de inspector de specialitate, 
g r a d u l  I I ,  c o n f o r m  H G  n r. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
16.07.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 18.07.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare în domeniul inginerie 
civilă; -vechime în specialitatea studiilor: 
minim 1 an. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei Şişeşti. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Şişeşti, persoană de contact: 
doamna Cionte Nicoleta, telefon: 
0262.298.001, e-mail: primariasisesti@
yahoo.com.

l Municipiul Sighetu Marmaţiei, cu 
sediul în Sighetu Marmaţiei, str.Bogdan 
Vodă, nr.14, judeţul Maramureş, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor publice de execuţie 
vacante din cadrul Aparatului de specia-
litate al primarului municipiului Sighetu 
Marmației. Data desfăşurării concur-
sului: -proba scrisă în data de 23.07.2018, 
ora 10.00; -proba interviu în data 
25.07.2018, ora 10.00. Condiţii de partici-
pare: Generale: prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 (r2). 1 post consilier, 
clasa I, grad profesional superior, la 

Compartimentul Achiziţii: -studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniile: ştiinţe 
economice, juridice, tehnice; -vechime în 
specialitatea studiilor, potrivit art.57 din 
Legea nr.188/1999 (r2): 9 ani. 1 post 
consilier, clasa I, grad profesional supe-
rior, la Compartimentul Investiţii: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
construcţiilor civile, căi ferate, drumuri şi 
poduri, instalaţii; -vechime în speciali-
tatea studiilor, potrivit art.57 din Legea 
nr.188/1999 (r2): 9 ani. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituţiei 
cam.6, în termen de maximum 20 de zile 
de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a. 
Relaţii suplimentare la nr.de telefon: 
0262.311.300, interior: 138.

l Primăria Comunei Chiscani, județul 
Brăila, cu sediul în comuna Chiscani, str.
Principală, nr.224, organizează concurs, 
în condițiile legislației în vigoare, pentru 
ocuparea postului contractual vacant de 
referent debutant, în cadrul Comparti-
mentului „Registratură secretariat”. 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei 
Comunei Chiscani, în ziua de 10.07.2018, 
ora 10.00, proba scrisă. Interviul va avea 
loc în data de 12.07.2018, ora 10.00. 
Condiții generale ocupării postului: înde-
plineşte condițiile generale prevăzute de 
art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat 
prin HG nr.286/2011, actualizată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiții specifice ocupării postului: 
-studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -certificat de absolvire în 
ocupația: operator, introducere, validare 
şi prelucrare date (minim 6 luni experi-
ență în domeniu). Acte necesare pentru 
înscriere la concurs: -copie act identitate; 
-act de studii (diplomă de bacalaureat); 
-copie certificat absolvire; -adeverinţă 
medicală, care atestă starea de sănătate; 
-cazier judiciar; -curriculum vitae. 
Copiile de pe actele prevăzute pentru 
înscrierea la concurs se prezintă însoțite 
de documentele originale. Dosarul cu 
actele necesare va fi depus la sediul 
Primăriei Chiscani, județul Brăila, până 
la data de 02.07.2018 (inclusiv), ora 
16.00. Relaţii la telefon: 0239.664.011, 
persoană de contact: Chirilă Olimpia, 
referent superior, resurse umane.

l În conformitate cu prevederile Legii-
cadru nr. 153 din 28 iunie 2017, privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, şi a HG nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Spitalul de Psihiatrie „Dr. 
Gheorghe Preda” Sibiu, cu sediul în 
Sibiu, strada Dr.D. Bagdasar, nr.12, 
judeţul Sibiu, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de infirmier, 1 post, 
la Secţia Psihiatrie IV. Condiţiile specifice 
de participare: -absolvent de şcoală gene-
rală; -să fie absolvent al unui curs de 
infirmier; -6 luni vechime în muncă. 
Concursul/examenul se va desfăşura 
astfel:  -Proba scrisă în data de 
12.07.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 18.07.2018, ora 10.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
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concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului de Psihiatrie „Dr.
Gheorghe Preda” Sibiu, situat în Sibiu, 
strada Dr.D.Bagdasar, nr.12, judeţul 
Sibiu. Anunţul, bibliografia şi calendarul 
de concurs/examen se afişează la sediul 
Spitalului de Psihiatrie „Dr.Gheorghe 
Preda” Sibiu şi se publică pe site-ul spita-
lului: www.medicina-psihiatrie.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la numărul de 
telefon: 0269.214.335, interior: 164, 
Biroul Resurse Umane, persoană de 
contact: ec.Maria Oancea.

l Spitalul Oraşenesc Harşova organi-
zeaza, in temeiul Metodologiei-cadru 
aprobate prin HG 286/2011, coroborata 
cu Decizia managerului Spitalului Orase-
nesc Hirsova nr. 297 din 06.06.2018, 
concurs pentru ocuparea unui post vacant 
de electrician la care au acces persoane 
fizice care intrunesc cumulativ urmatoa-
rele conditii: a) au cetatenia romana, 
cetatenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor apartinand 
Spatiului Economic European si domici-
liul in Romania; b) cunosc limba romana, 
scris si vorbit; c) au varsta minima regle-
mentata de prevederile legale; d) au 
capacitate deplina de exercitiu; e) au o 
stare de sanatate corespunzatoare 
postului pentru care candideaza, atestata 
pe baza adeverintei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitatile sani-
tare abilitate; f) indeplinesc conditiile de 
studii si alte conditii specifice potrivit 
cerintelor postului scos la concurs -scoala/ 
cursuri de infirmiera acreditate; g) nu au 
fost condamnate definitiv pentru savar-
sirea unei infractiuni contra umanitatii, 
contra statului ori contra autoritatii, de 
serviciu sau in legatura cu serviciul, care 
impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori 
a unor fapte de coruptie sau a unei infrac-
tiuni savarsite cu intentie, care ar face-o 
incompatibila cu exercitarea functiei, cu 
exceptia situatiei in care a intervenit 
reabilitarea; h) au platit o taxa de partici-
pare de 100 lei (la casieria Spitalului 
Orasenesc Harsova) Concursul se 
desfasoara in doua etape: a) selectia dosa-
relor de inscriere; b) proba scrisa. Dosa-
rele se vor depune la sediul Spitalului 
Orasenesc Harsova (RUNOS), iar 
concursul va avea loc la sediul Primariei 
Orasului Hirsova, unde se va asigura 
inregistrarea audiovizuala a probelor de 
concurs. Secretariatul comisiei de concurs 
va fi asigurat de cons. jr. Andrei Dogaru 
(0787/311.030/ dogaru17@mail.com) 
Dosarul de inscriere trebuie sa contina: a) 
cerere de inscriere la concurs adresata 

conducatorului autoritatii sau institutiei 
publice organizatoare; b) copia actului de 
identitate sau orice alt document care 
atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 
c) copiile documentelor care sa ateste 
nivelul studiilor si ale altor acte care 
atesta efectuarea unor specializari, 
precum si copiile documentelor care 
atesta indeplinirea conditiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau insti-
tutia publica -cel putin invatamant 
general obligatoriu si calificare in meseria 
de electrician d) cazierul judiciar sau o 
declaratie pe propria raspundere ca nu 
are antecedente penale care sa-l faca 
incompatibil cu functia pentru care 
candideaza; e) adeverinta medicala care 
sa ateste starea de sanatate corespunza-
toare eliberata cu cel mult 6 luni anterior 
derularii concursului de catre medicul de 
familie al candidatului sau de catre unita-
tile sanitare abilitate; f) curriculum vitae; 
g) dovada achitarii taxei de participare. 
Concursul se va organiza conform urma-
torului calendar: -6 iulie 2018 (15:00) –
termen -limita de depunere a dosarelor de 
concurs; -9 iulie 2018 (12:00) -etapa de 
selectie a dosarelor; -9 iulie 2018 (16:00) 
-afisarea rezultatelor dupa etapa de 
selectie a dosarelor; -10 iulie 2018 (16:00) 
–termenul -limita de depunere a contesta-
tiilor; -11 iulie 2018 (16:00) -solutionarea 
contestatiilor si afisarea rezultatelor; -12 
iulie 2018 (11:00) -proba scrisa; -12 iulie 
2018 (16:00) -afisarea rezultatelor dupa 
proba scrisa; -13 iulie 2018 (16:00) –
termen -limita de depunere a contestati-
ilor; -16 iulie 2018 (16:00) -solutionarea 
contestatiilor si afisarea rezultatelor finale. 
Detalii privind conditiile specifice si bibli-
ografia de concurs sunt disponibile la 
adresa de e-mail spital_harsova@yahoo.
ro sau dogaru17@mail.com Mentionam 
ca au fost respectate prevederile O.U.G. 
90/2017

CITAȚII  
l Se citează pârâtul Şilip Zoltan cu 
ultimul domiciliu în Mun. Vulcan, Strada 
Teiului, nr.11, ap.2, jud. Hunedoara la 
Judecătoria Petroşani, sala 27, ora 8:30, 
în dosarul civil 10469/278/2017 la data de 
27.06.2018  în proces cu reclamanta Şilip 
Olivia având ca obiect: divorţ.

l S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti, în 
calitate de reclamant, cheamă în judecată 
în dosarul nr. 18627/280/2015, având ca 
obiect pretenţii şi aflat pe rolul Judecăto-
riei Piteşti, în data de 29.06.2018, ora 
8.30, sala 3, Complet C 5-3V, pe numiţii 
Roceanu (Tilea) Ileana şi Rocianu Ion, în 
calitate de pârâţi.

l Potrivit dispozițiilor Judecătoriei 
Sânnicolau Mare, din dosarul cu nr. 
1131/295/2018, subsemnata Achim Ana 
Maria, în calitate de reclamantă, anunț 
deschiderea procedurii de declarare a 
morții numiților Ferling Magdalena şi 
Krachtus Ioan, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Teremia Mare, sat Teremia 
Mică, nr. vechi 138, nr. nou 250, județ 
Timis, cu invitația ca orice persoană să 
comunice datele pe care le cunoaşte în 
legătură cu cei dispăruți.

l Autoritatea publică locală a Sectorului 
4 al Municipiului Bucureşti, în temeiul 
Legii nr.421/2002, privind regimul juridic 
al vehiculelor fără stăpân sau abando-
nate pe terenuri aparținând domeniului 
public sau privat al statului ori al unită-
ților administrativ-teritoriale, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, citează 
public proprietarul/deținătorul vehicu-
lelor fără numere de înmatriculare, aflate 
pe domeniul public sau privat al munici-
palității, pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, pentru 
următoarele vehicule: -Dacia Logan, 
culoare galben, aflat în str.Bucovățxstr.
Oravița; -Dacia breack, culoare alb, aflat 
în str.Poiana Florilor; -Opel, culoare roşu, 
aflat în str.V.V.Stanciu -zona Biserica 
Cărămidarii de Jos; -Rulotă marcă 
neidentificată, culoare alb, aflat în str.
Ienăchiță Văcărescu; -Marcă neidentifi-
cată, culoare gri, aflat în str.Plugarilor; 
-Volvo,  culoare negru,  af lat  în 
str.V.V.Stanciu; -Ford, culoare roşu, aflat 
în Splaiul Unirii, nr.8-10 (spate bloc); 
-Chevrolet, culoare roşu, aflat în str.
Pogoanele, nr. 2; -Kia, culoare alb, aflat în 

str.Mitropolit Antim Ivireanu; -Rulota 
marcă neidentificată, culoare alb, aflat în 
str.Pogoanele, nr.2; -Dacia Logan, culoare 
albastru, aflat în b-dul Metalurgiei, în 
apropierea str. Dumitru Brumărescu; 
-Volkswagen, culoare negru, aflat în şos.
Berceni, nr.104F.

DIVERSE  
l Oferta verii Altgradauto la piese auto 
Ford! Magazin piese auto Ford Catalog.
AltgradAuto.ro. 0213149411.

l SC Justin Roth SRL anunţă publicul 
interesat asupra deciziei etapei de înca-
drare de către APM Timiş de a nu se 
efectua evaluarea impactului asupra 
mediului şi evaluarea adecvată în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului şi evaluarea adecvată 
pentru proiectul „Extindere şi comparti-
mentare construcţii existente”, propus a fi 
ampasat în localitatea Giarmata, str.Gării, 
nr.10, CF402869, jud. Timiş. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele pe care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
APM Timiş, localitatea Timişoara, str. L. 
Rebreanu, nr.18-18A, în zilele de luni-joi, 
între orele 8.00-16.30, vineri, între orele 
8.00-14.00, precum şi la următoarea 
adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro 
-acorduri de mediu. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen 
de 5 zile de la data publiării prezentului 
anunţ până la data de 22.06.2018.

l SC Justin Roth SRL anunţă publicul 
interesat asupra deciziei etapei de înca-

drare de către APM Timiş de a nu se 
efectua evaluarea impactului asupra 
mediului şi evaluarea adecvată în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului şi evaluarea adecvată 
pentru proiectul „Desfiinţare rezervor 
incendiu, depozit material inflamabile, 
staţie de pompare, drum şi platforme”, 
propus a fi ampasat în localitatea Giar-
mata, str. Gării, nr. 10, CF402869, jud. 
Timiş. Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele pe care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Timiş, locali-
tatea Timişoara, str.L.Rebreanu, 
nr.18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 
8.00-16.30, vineri, între orele 8.00-14.00, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet: http://apmtm.anpm.ro -acorduri 
de mediu. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, până la 
data de 22.06.2018.

l West Residential Park anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: Centrul comercial: ”LA 
STRADA” propus a fi amplasat în str. 
Cristalului, nr.1, Bragadiru. Informaţiile 
privind proiectul  propus pot fi consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov din Bucureşti, str. Aleea 
Lacul Morii nr. 1, sector 6 şi la sediul str. 
Diamantului, nr. 81, Bragadiru. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov.

l West Residential Park anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
3333333333333333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333 
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33 
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3-
t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3 
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 fi33c3, cop33 dup3 C33tific3tul 
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3 
co3fid33ţ33l3t3t3,co3fid33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3-
p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333  3ch3t3333 33333ţ333 
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3 
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33, 
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot fi v33u3l333t3, co3d3ţ33l3 
d3d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3fiș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul 
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3, 
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic. 
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.
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emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: Imobil locuinţe S+P+10 E -bloc 
3 propus a fi amplasat în str. Coralului, 
nr. 6, Bragadiru. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov din Bucureşti, str. Aleea Lacul Morii 
nr. 1, sector 6 şi la sediul str. Diamantului, 
nr.81, Bragadiru. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov.

LICITAȚII  
l Primaria si Consiliul Local al comunei 
Recea, judetul Maramures, organizeaza 
la sediul primariei din localitatea Recea, 
Str.  Primariei  nr.  2,  in data de 
29.06.2018, ora 12:00, licitatie publica cu 
strigare, pentru concesionarea urmatoa-
relor suprafete: - teren in suprafata de 

1.116 mp din nr cadastral 55.438 UAT 
Recea, avand ca destinatie activitati 
agriole; - teren in suprafata de 1.269 mp 
din nr cadastral 55.424 UAT Recea, 
avand ca destinatie activitati agricole. 
Conditiile de participare sun cele preva-
zute In Documentele licitatiei, care pot fi 
achizitionate de la sediul primariei. 
Pretul documentelor este de 20 lei. 
Garantia de participare la licitatie este 
de 50 lei. Planul de amplasare, caietul de 
sarcini, conditiile de participare si infor-
matii suplimentare se pot obtine de la 
Primaria comunei Recea, telefon 
0262.287.240, 0262.287.202 sau e-mail: 
primariarecea2000@yahoo.com.

l Radcar Autoserv SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică la valoarea 
de evaluare redusa cu 50% mijloace fixe 

(2 cabine de vopsit, testere, sist regl 
geometrie roti, elevatoare, mobilier). 
Valorile de vanzare vor fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar.Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în data de 21.06.2018, ora 14:30 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 28.06.2018, 05.07.2018, 
12.07.2018, respectiv 19.07.2018 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Debitorul SC Re.Ma-Lemn G.P. SRL, 
cu sediul în com. Gogosu, sat. Gogosu, 
nr. 382, jud. Mehedinţi, CIF: 31013329, 
J25/503/2012 aflata în procedură de 

faliment, in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 3038/101/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL 
scoate la vânzare urmatorul bun imobil 
proprietate imobiliara compusa din: 
Teren intravilan situat in comuna 
Gogosu, Tarla 34, Parcela 1690/1, cu o 
suprafata totala de 5.154 mp (5.088 din 
acte) avand  numar cadastral 50663 si 
anexa gater cu o suprafata construita de 
63,84 mp + împrejmuire gard la pretul 
de  16.745 EURO exclusiv tva (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi la data de 27.06.2018 orele 
14:00. Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei şi să achiziționeze caietul de 
sarcină in suma de 500 lei cu cel puțin 
2(doua) ore înainte de ora licitației. 
Invităm pe toti cei care vor să participe 
la şedinţa de licitaţie să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în copie xerox 
din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa mențio-
nată anterior respectiv localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor 
mobile descrise anterior sa anunte lichi-
datorul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la sediul 
lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi ,  te lefon 0742592183, 
0756482035 tel./fax: 0252354399 sau la 
adresa de email: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consultant-insol-
venta.ro. 

l SC Senior Albu Company SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin licitatie 

publica a bunului imobil, reprezentand 
teren intravilan cu constructii comerciale 
– “Strand Ciresa”, înscris în C.F. nr. 
32129/Oțelul Roşu, numar cadastral  
32129 – teren in suprafata de 11.652 mp, 
cadastral constructii 32129-C1 , 32129-
C2, 32129-C3, 32129-C4, 32129-C5, 
situat administrativ in Otelu Rosu, cartier 
Ciresa, jud. Caras-Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 100% din 
pretul de evaluare, respectiv 1.629.024 lei 
+ T.V.A. Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 22.06.2018, orele 
13.30, la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Se-
verin. In caz de neadjudecare, se va 
organiza o noua licitatie in data de 
29.06.2018, orele 13.30.

PIERDERI  
l Pierdut ştampilă dreptunghiulară 
Asociația de Proprietari Bl. E4, Str. 
Covasna nr.4, Bucureşti. O declar nulă!

l Pierdut Atestat categoria CE pe 
numele Popus Daniela, domiciliată în 
Topa de Sus, nr. 88, jud. Bihor. Îl declar 
nul.

l Pierdut atestat taxi nr. 110997 eliberat 
de ARR Mehedinți pe numele Scăfaru 
Viorel. Se declara nul.

l Pierdut atestat ADR -transport 
mărfuri periculoase nr. 051771 din 
12.03.2015, cartelă tahograf nr. 000 000 
000 2G50001 din 03.03.2015 şi atestat 
conducator auto transport marfă şi 
persoane nr. 0022109001 din 04.03.2015, 
toate eliberate de ARR Tulcea pe numele 
Ganea George. Se declară nule.

Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri mobile 
la valoarea de piaţă redusă cu 20%:

Nr 
crt

Denumire bun mobil
Nr. 
buc.

Loc de inspecţie Nr. de înmatriculare
Valoare de 

piaţă TOTALĂ

1 circular tivit cherestea 1 Plopeni Sat - 350,4 lei

2 sistem calculator P 4 2 Plopeni - 95,2 lei

3 sistem calculator 2 Plopeni - 95,2 lei

4 circular de tivit 1 Plopeni Sat - 350,4 lei

5 server Intel Xeon QuadCore 2 GHz 1 Plopeni - 748 lei

6 sistem Platin Intel DG31Pre5200 1 Plopeni - 157,6 lei

7 buldoexcavator Komatsu D58E 1 com. Măgurele - 152.682,4 lei

8 Subaru Forester 20X 1 Plopeni Sat PH 27 PRF 5.644 lei

9 Renault Symbol DCI 1 Plopeni Sat PH 13 FHA 5.277,6 lei

10 Peugeot 407 1 Plopeni Sat PH 72 TIL 9.052,8 lei

11 autoutilitară MAN F09/26372 1 Filipeștii de Pădure PH 09 JYW 64.100 lei

12 semiremorcă utilitară camion Schmitz 1 com. Măgurele  PH 10 PJS 14.883,2 lei

13 Toyota Rav 4 1 Plopeni Sat PH 14 KOF 9.602,4 lei

14 autoutilitară Iveco Daily 35C12D 1 Plopeni Sat B 91 BZW 12.020,8 lei

15-16 autoutilitară MAN 19-414 cu semiremorcă Aufliga 1 com. Măgurele  PH 13 JHW + PH13 HSV 35.660 lei

17 vagon dormitor 1  com. Caragiale  - 2.433,6 lei

18 taf 1 Măgurele fără certificat 23.939,2 lei

19 copiator BIZHUB 211 Konica Minolta 1 Plopeni - 430,4 lei

20 rafturi lemn 1 Plopeni - 197,6 lei

21 ferestre - 71 mp 71 Plopeni Sat - 3.701,6 lei 

22 fereastra - 4 mp 4 Plopeni Sat - 283,2 lei

23 oblon mostră 1 Plopeni Sat - 233,6 lei

24 scară mostră 2 Plopeni - 278,4 lei

25 uși celulare 18 Plopeni - 4.767,2 lei

26 uși MDF 7 Plopeni - 1.373,6 lei

27 Renault Clio 1 Bulgaria, fara inspectie PH 08 XXO 3.188,8 lei

28 Scania P420 - autocamion cu remorcă transport bușteni 1 Bulgaria, fără inspecţie PH 09 SSJ +PH 09SWN 191.200,8 lei 

29 autocamion specializat cu remorcă transport bușteni 1 Bulgaria, fără inspecţie PH 09 WAX +PH 09UCR 193.143,2 lei

30 Toyota Land Cruiser 1
service auto Franţa, 
fără inspecţie

PH 71 TIL 30.785,6 lei

31 taf forestier, 4098 1 Bulgaria, fără inspecţie fără certificat 23.085,6 lei

TOTAL GENERAL 789.762,4 lei

Valorile nu includ TVA.

Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare (500 lei fără TVA) de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare 
la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 21.06.2018, ora 15.00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244. 519.800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 28.06.2018, 05.07.2018, 12.07.2018 
și 19.07.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc.


