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OFERTE SERVICIU
l Angajez tâmplar lemn, 
Craiova. Telefon 0754.848.602.

l SC SCADT SA Slatina anga-
jează: zidar, fierari-betonişti, 
lăcătuşi-mecanici,  sudori, 
dulgheri, şefi de echipă. Relaţii 
la telefon: 0249.434.246.

l Hotel Oxford si Hotel Malibu 
din Mamaia angajeaza in 
conditii foarte avantajoase: 
receptioner, camerista, bucatar 
sef, bucatar, bufetier, ospatari si 
ajutori de ospatari cu experienta. 
Oferim cazare,  detal i i  la 
0735.333.103, office@hote-
loxford.ro.

l UM 01764 Brăila, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concursul pentru ocuparea 
unui post vacant de personal 
civil contractual, şi anume: 1)
muncitor calificat (instalator 
sanitar, încălzire centrală şi 
gaze), treapta III, cu o vechime 
în specialitate de min.3 ani. 
Probele de concurs pentru postul 
de la nr. crt. 1 sunt planificate 
astfel: -15.06.2018, ora 12.00 
-proba scrisă; -25.06.2018, ora 
1 2 . 0 0  - p r o b a  p r a c t i c ă ; 
-29.06.2018, ora 12.00 -interviul. 
Data-limită de depunere a dosa-
relor: 05.06.2018, ora 16.00. 
Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul UM 01764, din Calea 
Călăraşilor, nr. 309, loc.Brăila, 
unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice. Date de contact 
a l e  s e c r e t a r i a t u l u i :  t e l . 
0239.684.547, int.172.

l Centrul Rezidenţial pentru 
Persoane Vârstnice Sf.Ioan, cu 
sediul în localitatea Panciu, 
strada Mihai Viteazu, nr. 2B, 
judeţul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
infirmieră- 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 15 iunie 2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
18 iunie 2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
medii; -vechime: nu necesită 
vechime în muncă; -absolventă a 
cursurilor de infirmieră; -minim 
6 luni perioadă de voluntariat. 
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 din strada 
Mihai Viteazu, nr. 2B, oraş 
Panciu, jud. Vrancea. Relaţii 
suplimentare la sediul: str. Mihai 

Viteazu, nr. 2B, oraş Panciu, jud. 
Vrancea, persoană de contact: 
Dogaru Mihaela Dorina, telefon: 
0237.275.249, e-mail: sfioan.
panciu@gmail.com.

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs, în conformitate cu 
prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, la sediul unităţii din 
strada Ion Creangă, nr.1, Fălti-
ceni, pentru ocuparea unor 
posturi contractual vacante: -un 
post de psiholog specialist clinic; 
-un post de asistent principal de 
farmacie -Farmacia cu circuit 
închis; -un post de asistent 
medical principal -Secţia pedia-
trie; -un post de asistent medical 
-Secţia Obstetrică ginecologie; 
-un post de statistician debutant 
-Secţia boli infecţioase; -un post 
de îngrijitoare -Secţia boli infec-
ţioase; -un post de infirmieră 
-Secţia pediatrie. Proba scrisă va 
avea loc în data de 21.06.2018, 
ora 10.00. Data şi ora interviului 
vor fi anunţate după proba 
scrisă. -Un post de muncitor 
calificat IV -bucătar. Proba scrisă 
v a  a v e a  l o c  î n  d a t a  d e 
21.06.2018, ora 13.00. Data şi 
ora interviului vor fi anunţate 
după proba scrisă. Dosarele de 
concurs se depun la Serviciul 
R U N O S  p â n ă  p e  d a t a 
07.06.2018, inclusiv, ora 15.00. 
Condiţii specifice de participare 
pentru psiholog specialist clinic: 
-diplomă de licenţă în speciali-
tate; -examen de grad specialist; 
-4 ani vechime în specialitate în 
sectorul sanitar. Condiţii speci-
fice de participare pentru asis-
tent medical principal: -diplomă 
de asistent medical generalist; 
-diplomă de grad principal; 
-vechimea 5 ani. Condiţii speci-
fice de participare pentru asis-
tent principal de farmacie: 
-d ip lomă de  as i s t ent  de 
farmacie; -diplomă de grad prin-
cipal; -vechimea 5 ani. Condiţii 
specifice de participare pentru 
asistent medical: -diplomă de 
asistent medical generalist; 
-vechimea minim 6 luni . 
Condiţii specifice de participare 
pentru statistician debutant: 
-diplomă de asistent medical 
generalist; -diplomă de bacalau-
reat; -diplomă/certificat operator 
calculator; -vechimea nu este 
necesară. Condiţii specifice de 
participare pentru infirmieră: 
-diplomă de absolvire a 10 clase; 
-diplomă/certificat de infirmieră; 
-vechimea nu este necesară. 
Condiţii specifice de participare 
pentru îngrijitoare: -diplomă de 
absolvire a 10 clase; -vechimea 
nu este necesară. Condiţii speci-
fice de participare pentru munci-
tor-bucătar :  -d iplomă de 

bacalaureat; -certificat de califi-
care; -vechimea 6 luni în unitate 
sanitară. Anunţul de concurs, 
bibliografia, tematica de concurs 
se află afişate la avizierul unităţii 
şi pe site-ul unităţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
t e l e f o n  n u m ă r u l : 
0752.126.627/0752.126.626.

l Primăria comunei Săuca, 
Județul Satu Mare, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcțiilor publice 
temporar vacante de: 1 post de 
Consilier, clasa I, grad profesi-
onal  super ior-  în  cadrul  
compartimentul de achiziții 
publice. Concursul se va orga-
niza la sediul instituției astfel: 
Proba  scr i să  în  data  de 
04.06.2018, ora 11.00; Proba 
interviu în data de 05.06.2018, 
ora 11.00. Condiții specifice: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul ştiințelor 
economice; studii juridice; admi-
nistrație publică, -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice 
minim 9 ani. Condiții generale: 
candidații trebuie să îndepli-
nească cumulative condițiile 
revăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republi-
cată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, astfel. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 8 zile de la 
data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul comunei Săuca, judeţul 
Satu Mare. Relații suplimentare 
se pot obține la numărul de 
telefon 0261.822.875 sau pe 
primariasauca_sm@yahoo.com.

l Primăria comunei Săuca, 
Județul Satu Mare, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcțiilor publice de 
execuție vacante de: 1 post de 
Inspector grad profesional  
debutant S- în cadrul comparti-
mentului agricol. Concursul se 
va organiza la sediul 
instituției ,  astfel : 
Proba scrisă în data 
de 21.06.2018, ora 
11.00; Proba interviu 
în data de 22.06.2018, 
ora 11.00. Condiții 
specifice: -să fie absol-
venți de studii univer-
sitare de licență  sau 
studii superioare de 
lunga durată absolvite 
cu diplomă de licență  
in  ş t i ințe  sociale 
(ştiințe juridice sau 

ştiințe administrative conform 
prevederilor HG 376/2016)  sau 
ştiințe agricole; -nu necesită 
vechime. Condiții generale: 
Candidații trebuie să îndepli-
nească cumulative condițiile 
revăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republi-
cată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, astfel. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării anuntului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul comunei Săuca, judeţul 
Satu Mare. Relații suplimentare 
se pot obține la numărul de 
telefon 0261.822.875 sau pe 
primariasauca_sm@yahoo.com.

l Primăria Oraşului Tăşnad, 
Județul Satu Mare, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcției publice de 
execuție vacante de inspector, 
grad profesional asistent- în 
cadrul Serviciului urbanism şi 
amenajarea teritoriului, gospo-
dărire comunală- comparti-
mentul urbanism. Condiţiile 
specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a 
ocupării funcției contractuale 
sunt: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiinţă; arhi-
tectura, urbanism, inginerie 
c ivi lă ;  ramura de şt i inţă 
geografie- specializarea planifi-
care teritorială, vechime în 
muncă: minim 1 an. Concursul 
se va organiza conform calenda-
rului următor: Proba scrisă- 
25.06.2018,  ora 12.00,  la 
Primăria oraş Tăşnad. Interviul 
SE VA ANUNȚA ULTERIOR. 
Dosarele de înscriere la examen 
se pot depune în termen de 20 
zile lucratoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al 
Romaniei, partea a III-a, la 
sediul Primăriei  Oraşului 
Tăşnad, judeţul Satu Mare. 
Dosarul de Înscriere la examen 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 

art.6 din HG nr.286/2011. Relații 
suplimentare se pot obține la 
numărul de telefon 0261.825.860 
sau pe wwwprimariatasnad.ro. 
Prezentul anunț anulează 
anunţul instituției cu numărul 
de înregistrare 154.264 publicat 
în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.422 din 
14.05.2018. 

l Primăria Oraşului Tăşnad, 
Județul Satu Mare, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcției publice de 
execuție vacante de referent III, 
grad superior- la comparti-
mentul de evidență a persoanei 
şi stare civilă. Condiţiile speci-
fice necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării 
funcției contractuale sunt: 
-Studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu 
d ip lomă de  baca laureat ; 
-vechime cel puțin 9 ani în 
specializarea studiilor necesare 
exercitării funcției publice. 
Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
Proba scrisă- 25.06.2018, ora 
12.00, la Primăria oraş Tăşnad. 
Interviul SE VA ANUNȚA 
ULTERIOR. Dosarele  de 
înscriere la examen se pot 
depune în termen de 20 zile 
lucrătoare de la data publicării 
în Monitorul Oficial al Româ-
niei, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Oraşului Tăşnad, 
Judeţul Satu Mare. Dosarul de 
Înscriere la examen trebuie să 
conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011. Relații 
suplimentare se pot obține la 
numărul de telefon 0261.825.860 
sau pe wwwprimariatasnad.ro. 
Prezentul anunt anulează 
anunţul instituției cu numărul 
de înregistrare 154.269 publicat 
în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.422 din 
14.05.2018.

l SC ABA TURISM SRL din 
Oradea este în căutarea a două 
persoane în vederea angajării pe 
poziţia de terapeut SPA/maseur, 
calificate în baza unei certificări 
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pentru următoarele proceduri: 
masaj tradiţional balinez, masaj 
suedez, thai masaj, hidroterapie, 
masaj exfoliant (body scrub 
-Lulur Java), învelire /împache-
tare corporală (body mask 
-Boreh Bali), aromatherapy, 
shiatsu masaj, masajul mâinilor 
şi al picioarelor, masaj cu pietre, 
ref lexoterapie, masaj facial 
manual, masaj al scalpului (hair 
spa). Se încheie contract indivi-
dual de muncă şi se oferă salariu 
atractiv. Interviurile vor avea loc 
în Oradea, str. Ovid Densusianu, 
nr. 9, bl. P191, sc.A, ap.2. Pentru 
informaţii suplimentare şi 
programarea interviurilor ne 
puteţi contacta telefonic de luni 
până vineri, în intervalul orar 
08.00-16.00, la tel .0728.95.78.77 
sau 0359.80.10.90.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Calea Giuleşti Nr. 5, Sector 
6, organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiilor de: Moaşă cu 
studii superioare, 1 post - Secţia 
O.G. I, vacant (contractual). 
-Asistent medical generalist 
principal cu studii Postliceale, 1 
post-Secția O.G. I, vacant 
(contractual). Total = 2 posturi 
vacante (contractuale), conform 
HG nr.  286/2011, HG nr. 
1027/2014, Dispoziţia Prima-
rului General al Municipiului 
Bucureş t i  n r.  1736 /2015 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă Moaşă - Secţia 
O.G. I în data de 15.06.2018, ora 
09 .00; -Proba interviu Moaşă- 
Secţia O.G. I  în data de 
20.06.2018, ora 09.00; -Proba 
scrisă – Secția O.G. I în data de 
15.06.2018, ora 09.00; -Proba 
interviu – Secția O.G. I în data 
de 20.06.2018, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Condiţii 
Generale: - cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând. Spaţiului 
Economic European şi domici-
liul în România; - cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; - 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; - capacitate 
deplină de exerciţiu; - stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; - îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii speci-
fice potrivit cerinţelor posturilor 
scoase la concurs; - (candidatul /
candidata) nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umani-

tăţii, 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 săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea.  Condiţii 
Specifice: Secția O.G. I. - Moaşă 
(S) = Nivel de studii-diplomă de 
licenţă in specialitate; Experi-
enţă în specialitate: nu se cere; - 
Secția O.G. I– Asistent medical 
generalist principal cu studii 
p o s t l i c e a l e  =  N i v e l  d e 
studii-postliceale; Experienţă în 
specialitate: minim 5 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de: 05.12.2017, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obste-
trică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” Bucureşti, Str. 
Calea Giuleşti Nr.5, sector 6.
Relaţii suplimentare la Spitalul 
Clinic de Obstetrică şi Gineco-
logie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, Biroul RUNOS, 
telefon: 021/303.50.50. Manager, 
Dr. Ovidiu-Marcel Moisa.

l Comuna Corunca cu sediul în: 
loc. Corunca, nr. 108, jud. 
MUREŞ, în baza Legii  188/1999, 
organizează  concurs  pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată  a unei  funcției  publice de 
execuție,vacante,  din cadrul 
aparatului de specialitate al 
Primarului astfel: Denumirea 
postului - un post funcție publică 
de execuție de referent, clasa III., 
gradul profesional debutant din 
cadrul Compartimentului Asis-
tență socială şi stare civilă. 
Condiții generale: -conform art.54 
din Legea 188/1999,republicată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: - studii medii absolvite 
cu diploma de bacalaureat, - 
vechime în specialitatea studiilor 
–nu. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: Proba scrisă:-  
data de 25 iunie  2018 ora 10, la 
sediul Primăriei Corunca; 
Interviu: - data şi ora interviului 
vor fi comunicate  odată cu 
afişarea rezultatului la proba 
scrisă; Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției în  
termen  de  20 de zile calendaris-
tice  de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial,Partea 
a-III-a începând cu data de 
23.05.2018 şi până în data de 
12.06.2018 ora 15,00. Date 
contact: tel.: 0265/243152, email: 
corunca@cjmures.ro.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Rad Corina Ionela PFA vinde 
miei, preţ negociabil. Relaţii la 
telefon 0720.292251.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând casă Bulevardul 
Griviţei, demisol, parter, etaj, 
mansardă, Braşov. Telefon 
0749/585753, 0744/550966.

CITAȚII  
l Numiții  Iuszko Maria, 
Kindris Iuonne şi  Iuszko 
Gavrila l. Dumitru sunt citați 
pentru data de 13.06.2018 la 
Judecătoria Dragomireşti, în 
dosar nr. 110/224/2018, având ca 
obiect uzucapiune.

l Numiții Gyerhes Vaszalie, 
Papp Anucza, şi Pop Petru sunt 
citați pentru data de 10.07.2018 
la Judecătoria Dragomireşti, în 
dosar nr. 65/224/2018, având ca 
obiect uzucapiune. 

l Numiții Onisa Stefan şi 
Sabadas Floare sunt citați 
pentru data de 18.09.2018 la 
Judecătoria Sighetu-Marmației, 
în dosar nr. 458/307/2018, având 
ca obiect uzucapiune.

l Numitul Alexe Mircea cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Municipiul Slobozia, str. Ardea-
lului, nr. 5, bl. 5, sc. D, et. 2, ap. 
10, jud. Ialomiţa, este citat în 
data de 28.06.2018, ora 8.30, la 
Judecătoria Slobozia, cu sediul în 
mun. Slobozia, b-dul Cosmi-
nului, nr. 12, jud. Ialomiţa, cod 
poştal 920064, Complet 1, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
5878/312/2017, având ca obiect 
divorţ, reclamantă fiind Alexe 
Mirela.

l Numita Origoza Vilallba 
Fatima cu domiciliu necunoscut 
este citata in 14.06.2018, ora 9.00 
la Judecatoria chisineu Cris in 
dosarul civil nr. 133/210/2018, - 
exercitarea autoritatii parintesti. 
In caz de neprezentare se va 
judeca in lipsa.

l Numitul Ghelase Petrica, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Romanu, Str. Şcolii, 
nr. 62, Judeţul Brăila, este citat 
la Judecătoria Brăila pentru 
data de 06 Iunie 2018, ora 13.00, 
Complet camera de consiliu -16 
civil, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr. 228/196/2018, în 
contradictoriu cu reclamanta SC 
Compania de Utilităţi Publice 
Dunărea SA Brăila.

l Numita Goldstein Riva, cu 
ultim domiciliu cunoscut în 
România, în municipiul Iaşi, 
strada Sf.Andrei, nr. 38, este 
citată în calitate de pârâtă la 
Judecătoria Iaşi pentru data de 
08.06.2018, ora 08.30, la C.18 în 
dosarul cu nr. 33353/245/2017 

pentru uzucapiune în contradic-
toriu cu reclamanta Damian 
Virginia.

l Olteanu Valentina-Ecaterina 
cheamă în proces de divorţ pe 
pârâtul Olteanu Valentin Caro-
lică în dosarul 441/329/2018 aflat 
pe rolul Judecătoriei Turnu 
Măgurele, având termen în data 
de 20 iunie 2018.

l Se citează numitul Cojocaru 
Dumitru, domiciliat în Paşcani, 
str.Grădiniței, nr.23, bl.R1-3, 
sc.B, et.2, ap.7, jud.Iaşi, pârât în 
dosarul nr. 3000/55/2018 al Jude-
cătoriei Arad, obiect- divorț, 
reclamant Cojocaru Cristina 
Mihaela ,  pentru data  de 
05.06.2018, Judecătoria Arad, 
sala 215, ora 9.00.

l Pe rolul Judecătoriei Slatina 
ex is tă  Dosarul  Civ i l  Nr. 
9505/311/2017, ce are ca obiect 
uzucapiune şi accesiune, cu 
t e r m e n  d e  j u d e c a t ă  p e 
08.06.2018, părţi fiind: recla-
mantă- Parohia Mărunşei, cu 
sediul în comuna Mărunţei, 
Judeţul Olt, CUI 23141050 şi 
pârâţii UAT Mărunşei -prin 
Primar şi Consiliul Local al 
Comunei Mărunţei, cu sediul în 
comuna Mărunţei, Judeţ Olt.

DIVERSE  
l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii generale 
de insolvenţă a debitorului SC 
Papa – Pacopan SRL, CIF: 
35350653, J34/505/2015, dosar 
nr. 27/87 anul 2018 – Tribunalul 
Teleorman. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă la 
11.05.2018; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor la 31.05.2018; Termen 
pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la 
publicarea în BPI a tabelului 
preliminar şi pentru afişarea 

tabelului definitiv al creanţelor 
la 25.06.2018. Administrator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l SC Eco Fruct Juglans titular 
al proiectului „Infiintare livada 
de nuc si anexa la exploatatie 
agricola loc. Neudorf-extravilan 
– com, Zabrani”,  anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Arad în cadrul proce-
duri de evaluare a impactului 
asupra  mediulu i ,  pentru 
proiectul menţionat mai sus, 
propus a fi realizat în comuna 
Zăbrani, sat Neudorf FN, jud. 
Arad. Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului din Arad, Splaiul 
Mureşului F.N, de luni până 
vineri, între orele 08-14, precum 
şi la următoarea adresă de 
internet: www.anpm.apmar.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
c o m e n t a r i i / o b s e r v a ţ i i  l a 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ, până la 
data de 26.05.2018. „Primo 
Ristorante Pizzeria S.R.L. cu 
sediul  în loc Sântana, str. 
Muncii, nr. 124, jud. Arad, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii  «Raportului cu 
concluziile bilanţului de mediu» 
înregistrat la APM Arad cu nr. 
1915R/6895/03.05.2018 pentru 
desfăşurarea activităţii înca-
drate la cod CAEN 5610 – resta-
urant. Scopul acţiunii este de 
obţinerea unor informaţii supli-
mentare privind impactul 
asupra populaţiei din zonă şi 
înregistrarea unor propuneri 
care pot conduce la îmbună-
tăţirea activităţii, cu efecte favo-
rabile asupra mediului. La sediul 
Agenţiei de Protecţia Mediului 
Arad, str. Spaliul Mureşului, nr. 
FN, jud. Arad, tel.0257/280996, 
0257/280331, fax 0257/284767 
pot fi obţinute informaţii supli-
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mentare şi se pot depune în scris 
sugestii şi contestaţii, între orele 
8:00 – 16:00, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării.  
Dezbaterea publică va avea loc 
în data de 04.06.2018 la sediul 
Primăriei comunei Sântana. ora 
13:00.

l Informare. Această infor-
mare este efectuată de Adminis-
traţia Bazinală de Apă Banat, 
localitatea Timişoara, str.Mihai 
Viteazul, nr. 32, jud. Timiş, tel. 
0256.491.848, fax: 0256.491.798, 
e-mail: dispecer@dab.rowater.
ro, ce intenţionează să solicite de 
la Administraţia Naţională 
„Apele Române” Aviz de gospo-
dărire a apelor pentru desfăşu-
rarea unor investiţii privind 
realizarea lucrării: „Regulari-
zare pârâu Măcicaş la Prisaca, 
comuna Constantin Daicoviciu, 
judeţul Caraş-Severin”, locali-
zată în albia pârâului Măcicaş, 
în intravilanul localităţi i 
Prisaca, comuna Constantin 
Daicoviciu, judeţul Caraş-Se-
verin. Această investiţie este 
nouă. În vederea apărării popu-
laţiei de inundaţii, stabilizarea 
malurilor, recalibrării albiei, 
diminuarea transportului aluvi-
onar, protejarea surselor de apă 
ale populaţiei, sunt necesare 
următoarele lucrări de investiţii: 
-Recalibrarea şi consolidarea 
malurilor; -Construcţia de 
praguri de fund; -Căderi pentru 
uniformizarea şi stabilizarea 
talvegului. Această solicitare de 

aviz este conformă cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Persoanele care 
doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menţionată. 
Persoanele care doresc să trans-
mită observaţii, sugestii şi reco-
m a n d ă r i  s e  p o t  a d r e s a 
solicitantului la adresa de mai 
sus  sau  t e l e fon ic  l a  nr. 
0744.790.539.

l SC Justin Roth SRL anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu privind 
proiectul „Extindere şi compar-
timentare construcţii existente”, 
propus a fi amplasat în judeţul 
Timiş,  localitatea Giarmata, str.
Gării, nr.10, CF 402869. Infor-
maţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului 
Timiş, b-dul Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, Timişoara, şi la 
adresa titularului- localitatea 
Seceani, nr.330, comuna Orti-
şoara, judeţul Timiş, în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00-16.30, şi 
vineri, între orele 8.00-14.00. 
Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Timiş. 
Anunţurile publicate conform 
prevederilor art. 11, alin.1, lit.g 
din Ord.135/2010 se vor depune 
la APM Timiş.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator al Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor 
CERTASIG -Societate de Asigu-
rare şi Reasigurare SA, Bucu-
reşti, str.Nicolae Caramfil, 
nr.61B, Sector 1, J40/9518/2003, 
CUI: 12408250, Societate autori-
zată de Autoritatea de Suprave-
ghere Financiară, Registrul 
asiguratorilor şi reasiguratorilor 
-RA-021/2003, codul LEI (Legal 
E n t i t y  I d e n t i f i e r ) 
-549300TNR84EPNR2QH36. În 
atenţia acţionarilor CERTASIG 
-Societate de Asigurare şi Reasi-
gurare SA. Consiliul de Admi-
n i s t r a ț i e  a l  C E RTA S I G 
-Societate de Asigurare şi Reasi-
gurare SA („Societatea”), 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor Socie-
tății pentru data de 25.06.2018, 
ora 11.00, la sediul social sau pe 
data de 26.06.2018, la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc, în cazul în 
care la prima convocare nu se 
vor îndeplini condițiile privi-
toare la cvorum, cu următoarea 
ordine de zi a Adunării Generale 
Ordinare: 1.Aprobarea situațiilor 
financiare anuale întocmite în 
conformitate cu Standardele 
internaționale de raportare 
financiară (IFRS) aferente 
anului 2017. 2.Aprobarea 
Raportului de evaluare al imobi-
lului compus din teren şi 
construcție, situat în Bucureşti, 
str.Nicolae Caramfil, nr.61B, 
sector 1, identificat prin număr 
cadastral 205534, respectiv 
205534-C1. 3.Numirea şi împu-
ternicirea unui reprezentant al 
acționarilor pentru a întreprinde 
toate acțiunile necesare pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărâ-
rilor Adunării Generale a Acțio-
narilor convocate prin prezenta 
şi efectuarea tuturor formalită-
ților aferente necesare. Toate 
documentele relevante cu privire 
la sus-menționata ordine de zi 
vor fi disponibile pentru a fi 
consultate la sediul Societății. 
Data: 17.05.2018. Mihai-Cristian 
Dăianu, Vicepreşedinte al Consi-
liului de Administrație.

LICITAȚII  
l 1. Informaţii generale privind 
vânzătorul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Primăria Comunei 
Lunca Corbului, cu sediul în 
localitatea Lunca Corbului, 
Strada Principală, nr. 291, 
judeţul Argeş, C.U.I.: 4122400, 
t e l :  0 2 4 8 / 6 8 8 . 5 0 1 ;  f a x : 
0248/688.960, e-mail: primaria_
lunca_corbului@yahoo.com, 
persoană de contact: Burcea 

Luminița - secretar. 2. Informaţii 
generale privind obiectul 
vânzării, în special descrierea şi 
identificarea bunului care 
urmează să fie vândut prin lici-
tație publică cu strigare: teren în 
suprafaţă de 1.117 mp, situat în 
intravilanul comunei Lunca 
Corbului – sat Catane, judeţul 
Argeş, cu destinaţie de activitate 
comercială. 3. Data şi locul la 
care se va desfăşura sedinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor: 13.06.2018, ora 12.00, la 
sediul Primăriei comunei Lunca 
Corbului, sat Lunca Corbului, 
comuna Lunca Corbului, judeţul 
Argeş.

l Primăria municipiului  Piatra 
Neamţ anunţă organizarea lici-
taţiei publice deschise cu strigare 
pentru  închirierea  următoa-
relor terenuri şi spații comerciale 
din incinta Ștrandului Muni-
cipal Piatra Neamț în vederea 
furnizării către cetățenii Munici-
piului Piatra Neamț a unor 
servicii  publice  de agrement de 
calitate, concomitent cu asigu-
rarea protecției sănătății aces-
tora şi a mediului înconjurător, 
dar şi conservării şi dezvoltării 
tuturor componentelor obiecti-
vului: - Teren în suprafață  de 
670 mp. (fost patinoar); - Teren 
în suprafață de 120 mp. în zona 
Skateboard; - Teren în suprafață 
de 3.000 mp. pentru Paintball; - 
Terasă cu spațiu comercial 
(Tenis Open) în suprafață de 150 
mp. - Teren  în suprafață de 130 
mp. ( zona terenuri de tenis); - 
Teren pentru amenajare  loc de 
joacă copii în suprafață de 1600 
mp. - Spațiu  fost pavilion 
lectură în suprafață de 50 mp. - 
6 spații  ( 9 mp. fiecare) pentru 
activități comerciale; - Terasă cu 
spațiu  comercial în suprafață de 
20 mp.; - Terasă comercială cu 
suprafața de 175 mp  (zona 
bazin adulți); - 3 (trei) magazii în 
suprafaţă de 81,80 mp, 107,75 
mp respectiv 80,90 mp ampla-
sate la intrarea principală, 
partea stângă; Contracte sezo-
niere ( maxim 5 luni) preț 
pornire la licitație  - 1,10 lei/mp./
zi. Contracte anuale preț pornire 
la licitație  - 130 lei/mp./an. 
Înscrierea  la licitație se poate 
face până cel târziu pe data de 
30 mai 2018, ora 16:30,  la sediul 
Primăriei municipiului Piatra 
Neamt ,  cu sediul in str. Ștefan 
cel Mare nr. 6-8, cam. 20. 
Dosarul de înscriere  la licitație 
cuprinde obligatoriu, următoa-
rele documente: - cerere  tip de 
înscriere; - certificate de stare 
materială ( eliberate de Direcţia 
Finanţelor Publice a Judeţului 
Neamţ şi Direcţia de Taxe şi 
Impozite Locale Piatra Neamţ) 
prin care se face dovada că ofer-

tantul  nu are datorii la bugetul 
de stat şi bugetul local; - autori-
zaţie pentru desfăşurarea activi-
tăţii comerciale sau certificatul  
de înmatriculare la Oficiul 
Registrului  Comerţului  /
Primăria Piatra-Neamţ; - copie 
după chitanţa  de plată a caie-
tului de sarcini în suma de 300 
lei; - procură de împuternicire 
(dacă e cazul) cu nominalizarea 
persoanei ce reprezintă ofer-
tantul ; - actul de identitate  al  
persoanei  împuternicite. Lici-
tatia  va avea loc  pe data de  31 
mai 2018, ora 10:00 , la sala de 
sedinţa a Primăriei Municipiului 
Piatra Neamţ,  cu sediul în str. 
Ștefan cel Mare nr.6-8. Eventua-
lele contestaţii se vor depune la 
sediul  Primăriei Piatra-Neamț 
din str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, 
cam. 20-Biroul Relaţii  cu 
Publicul, Ghişeul Serviciului 
Patrimoniu, Autorizări şi Trans-
port în termen de 24 ore de la 
data licitației. Contestațiile vor fi 
soluționate în data de 4 şi 5  
iunie 2018.

l 1.Informaţii generale privind 
vânzătorul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, fax şi /sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Primăria Comunei 
Lunca Corbului, cu sediul în 
localitatea Lunca Corbului, 
strada Principală, nr.291, judeţul 
A r g e ş ,  C U I :  4 1 2 2 4 0 0 , 
t e l . 0 2 4 8 . 6 8 8 . 5 0 1 ,  f a x : 
0248.688.960, e-mail: primaria_
lunca_corbului@yahoo.com, 
persoană de contact: Burcea 
Luminița -secretar. 2.Informaţii 
generale privind obiectul 
vânzării, în special descrierea şi 
identificarea bunului care 
urmează să fie vândut prin lici-
tație publică cu strigare: teren în 
suprafaţă de 1.117mp, situat în 
intravilanul Comunei Lunca 
Corbului -sat Catane, judeţul 
Argeş, cu destinaţie de activitate 
comercială. 3. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor: 13.06.2018, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Lunca 
Corbului, sat Lunca Corbului, 
comuna Lunca Corbului, judeţul 
Argeş.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Comuna Dumbră-
veşti, sat Dumbrăveşti, comuna 
Dumbrăveşti, nr.98, județul 
Prahova, cod fiscal: 2845621,  
telefon: 0244.226.057, fax: 
0244.226.183, e-mail: dumbra-
vesti@yahoo.com, persoană de 
contact: inspector Achiziții 
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Publice Margarit  Alexan-
dra-Diana. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie 
concesionat: teren aparținând 
domeniului public al Comunei 
Dumbrăveşti, în suprafață de 
166.635mp situat în comuna 
Dumbrăveşti, sat Plopeni, 
Tarlaua 27, Parcelele DE 900/3, 
HB 884/1, HB 883, HB 889, NP 
903/1 şi DE 903/2 în vederea 
amenajării unei baze de agre-
ment. 3.Informaţii privind docu-
m e n t a ţ i a  d e  a t r i b u i r e : 
Documentația de atribuire şi 
caietul de sarcini se pot obține de 
la sediul Primăriei Comunei 
Dumbrăveşti, județul Prahova. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire: Documentația de atribuire 
şi caietul de sarcini se pot obține 
de la sediul Primăriei Comunei 
Dumbrăveşti, județul Prahova, 
la cerere. 3.2. Denumirea şi 

adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului 
de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de 
atribuire: Documentația de atri-
buire şi caietul de sarcini se pot 
obține la sediul Primăriei 
Comunei Dumbrăveşti, județul 
Prahova, de la biroul Achiziții 
Publice din cadrul primăriei, 
județul Prahova, Comuna 
Dumbrăveşti, sat Dumbrăveşti, 
nr.98. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Prețul documentației 
de atribuire şi al caietului de 
sarcini este de 200Lei şi se 
achită la casieria Primăriei 
Comunei Dumbrăveşti, județul 
Prahova. 3.4.Data-limită pentru 
so l ic i tarea  c lar i f icăr i lor : 
12.06.2018, ora 13.00. 4.Infor-
m a ţ i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: Data-limită de depu-
nere a ofertelor este 18.06.2018, 

ora 15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: sediul 
Primăriei Comunei Dumbră-
veşti, județul Prahova, comuna 
Dumbrăveşti, sat Dumbrăveşti, 
nr.98. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
fiecare oferta: 2 exemplare în 
original. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 
20.06.2018, ora 13.00, la sediul 
Primăriei Dumbrăveşti, sat 
Dumbrăveşti, nr.98, județul 
Prahova. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea liti-
giilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Prahova, județul 
Prahova, Municipiul Ploieşti, 
strada Văleni, nr.44, telefon: 
0244.544.781, fax: 0244.523.265, 
e-mail: tb-prahova-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 
21.05.2018.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat constatator nr 
3855/5.02.2015, PL al Vladus-
tarpan SRL-D . Il declare nul.

l Pierdut CUI 28959786 si Certi-
f i c a t  c o n s t a t a t o r  n r. 
13494/3.04.2017, al Ciorogar Cris-
tina Denisa II. Le declare nule. 

l Pierdut Carnet de student , 
eliberat de UVVG Arad, Facul-
tatea  de Medicina Dentara pe 
numele Di Nauta Antonio. Il 
declare nul.

l Pierdut CUI  si Certificat 
constatator eliberate de ORC 
Arad, pentru PFA Pop Costina. Le 
declare nule.

l SC Roser Trans Spedition SRL 
a pierdut autorizația de transport 
de tip Turcia Tertă cu seria 589391.

l Pierdut certificat de atestare a 
dreptului de proprietate privată, 
cu nr. 4718/5 din 8.07.1996, emis 
de Prefectura Municipiului Bucu-
reşti, pe numele Miculescu Maria 

Alexandrina. Îl declar nul.

l Pierdut atestat taxi nr. 41538 
eliberat de ARR Mehedinţi pe 
numele Mînjină Ştefan Ionuţ. Se 
declară nul.

l Pierdut ştampilă rotundă 
înscripţionată, PFA Ion N.Maria,  
F40/206/2008, CUI 23232107, 
România, din data 04.04.2018. Se 
declară nulă.

l Declaram pierdute si anulate (i) 
certificatul constatator eliberat la 
data de 05.05.2017 in baza decla-
ratiei model 3 nr. 184760 din 
03.05.2017 privind activitatile 
desfasurate de societate la sediul 
social, si (ii) certificatul constatator 
eliberat la data de 25.03.2013 in 
baza declaratiei model 3 nr. 118543 
din 20.03.2013 privind activitatile 
desfasurate de societate desfăşu-
rate în afara sediului social şi a 
sediilor secundare, ale societatii 
A M E C  E n v i r o n m e n t  & 
Infrastructure SRL (CUI 7758046, 
J40/7977/1995, sediul: Bucureşti, 
Sect. 1, Str. Grigore Alexandrescu, 
Nr. 59, camerele 9 si 10, Etaj 2).


