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OFERTE SERVICIU
SC Wonder Friends SRL cu sediul în Tecuci, 

jud.Galați, angajează 2 hamali, pentru magazin în 
Tecuci. CV-urile se pot depune la sediul societății 
în Tecuci, str.Unirii, nr.18. Interviul și preselecția 
vor avea loc în data de 27.12.2021, ora 08.30, la 
sediul societății.

SC Cati Timeea Sara SRL, având CUI: 
36773465, cu sediul în Localitate Călan, Oraș 
Călan, Piața Libertății, Bloc 5A, Scară F, Etaj 1, 
Apartament 54, Județ Hunedoara, angajează: 
Brutar cu cod COR 751201- 2 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limbă engleză, cunoș-
tințe în domeniul comerțului. Selecția are loc în 
data de 24.12.2021, ora 10.00, la sediul societății.

Liceul Tehnologic Auto, Craiova, Bld.Decebal, 
nr.105, anunță scoterea la concurs a 4 posturi de 
expert- tutore de practică în cadrul proiectului  
POCU/633/6/14/130904- Profesioniștii de mâine. 
Detaliile concursului se găsesc pe site-ul instituției: 
www.liceulautocraiova.ro

Societatea S.C.Free Job S.R.L., cu sediul social 
în Craiova și punctul de lucru în Tulcea, anga-
jează pentru șantier naval din Tulcea pe următoa-
rele funcții: -Lăcătuș naval, salariul 3.000Lei net; 
-Tubulator, salariul 3.300Lei net; -Sudor Mig-Mag, 
care să sudeze cu sârmă tubulară, salariul 
3.500Lei net. Experiență obligatorie pe șantiere 
navale. Se oferă bonuri de masă și alte beneficii. 
Contact: 0726.335.744.

Romcargo Airlines S.R.L., cu sediul social în 
Oraș Otopeni, Str.Zborului nr.7, Corp A, etaj 1, 
jud.Ilfov, J23/6265/2020, C.U.I.: 41659751, anga-
jează: 1 post  Director comercial cod COR 112017 
și 1 post Secretar administrativ cod COR 334301. 
Pentru CV, la adresa de e-mail: ops@romcargo.
aero

SC Bellinea SRL din Zalau angajeaza in 
departamentele de productie: muncitori 
necalificati in industria confectiilor si tapi-
teri. Salariu atractiv-prima de instalare-ti-
chete de masa-decontam transport. Avem 
peste 300 de angajati, iar din 2003 producem 
la Zalau mobilier tapitat. Cautam personal 
experimentat sau neexperimentat, asiguram 
formare. Programul de lucru este fix: 7.00-
15.20. Weekend-uri libere! Oferim BONU-
SURI de PERFORMANTA! Ne gasesti in 
Zalau, str. Fabricii, Nr.10. Tel. 0758.027.202, 
Email: info@bellinea.ro

Primăria comunei Sărulești, județul Călărași, 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Sărulești, Compartimentul Urbanism, referent, 
clasa III, gradul profesional superior, 1 post. 
Concursul se organizează la sediul Primăriei 
Comunei Sărulești, str.Mihail Andricu, nr.19, 
Județul Călărași, în data de 20.01.2022, ora 10.00- 
proba scrisă și 21.01.2022, ora 10.00- interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în 

termen de 20 de zile de la publicarea anunțului, la 
sediul Primăriei comunei Sărulești. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la Secretarul comunei 
Sărulești, telefon 0242.311.935, interior 20, la 
sediul instituției din Comuna Sărulești, sat Săru-
lești-Gară, str.Mihail Andricu, nr.19, județul 
Călărași sau prin intermediul adresei de e-mail: 
primariasarulesti@yahoo.com

Viahar SRL, cu sediul în Suseni, Harghita, 
angajează cu contract pe durata determinată 6 
muncitori necalificați la întreţinerea de drumuri, 
șosele, poduri, baraje (COR 931203), 6 fierari 
betoniști (COR 931204), 6 săpători manuali 
(COR711402) și 6 muncitori necalificati la spar-
gerea și tăierea materialelor de construcţii (COR 
931302). Program 8 h/zi, salariu 3000Lei. Relații: 
0723.364.116.

Plastidrum SRL, cu sediul în București, sector 
5, angajează pe durata determinată de 1 an, 8 h/zi, 
salariu 3000Lei, 6 muncitori necalificați la întreţi-
nerea de drumuri, șosele, poduri, baraje 
(COR931203), 6 fierari betoniști (COR711402, 6 
săpători manuali (COR931204) și 6 muncitori 
necalificati la spargerea și tăierea materialelor de 
construcţii (COR931302). Relații: 0723.364.116. 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și 
Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 315 din 
localitatea Bucecea, str. Bucecea-Leorda, nr.FN, 
judeţul Botoșani, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant de Adminis-
trator I din cadrul Compartimentului Financiar 
Contabilitate și Gestiune -1 post. Condiții generale 
-cele prevăzute la art.3 din regulamentul cadru 
aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiții specifice: -Nivelul 
studiilor: studii medii liceale cu diplomă de bacala-
ureat. -Vârsta minimă: 21 ani. -Vechimea în muncă 
-nu necesită. -Vechimea în specialitatea studiilor 
-nu necesită. -Aviz psihologic. -Obținerea, după 
promovarea concursului, a autorizației de acces la 
informații clasificate nivel „Secret”. Concursul se 
organizează la sediul Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale -Unitatea 
Teritorială 315 din localitatea Bucecea, str. Buce-
cea-Leorda, nr.FN, judeţul Botoșani în data de: 
17.01.2022, ora 10.00 -proba scrisă; 19.01.2022, ora 
10.00 -interviul. Data-limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de concurs: 
07.01.2022, ora 13.00, la sediul instituţiei din loca-
litatea Bucecea, str. Bucecea-Leorda, nr.FN, 
judeţul Botoșani. Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.6 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile generale și 
specifice de participare la concurs, bibliografia 
stabilită și actele necesare pentru dosarul de 
concurs se afișează la sediul Administraţiei Naţio-
nale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 
-Unitatea Teritorială 315 și pe site-ul www.anrsps.
gov.ro/resurse umane. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Unității Teritoriale 315, numărul 
de telefon 0231/515.546, email: ut315@anrsps.gov.
ro. Persoană de contact: Tănase Claudia.

Anunț recrutare Director general al S.C.Salu-
britate Dobrești S.R.L. Comuna Dobrești anunţă 
organizarea evaluării/selecţiei candidaţilor pentru 
funcţia de Director General în cadrul S.C. Salu-
britate Dobrești S.R.L., în conformitate cu preve-
derile OUG nr.109/2011, privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modifi-
cările și completările ulterioare. SC Salubritate 
Dobrești SRL este o societate cu capital integral al 
Comunei Dobrești și are delegat serviciul public 
de alimentare cu apă. Candidații pentru această 
poziție vor îndeplini cumulativ următoarele 
condiții: I.Condiţii generale: -cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în România; 
-cunoașterea limbii române (scris și citit); -capaci-
tate deplină de exerciţiu; -persoanele candidate să 
nu fie incapabile, potrivit legii, ori să nu fi fost 
condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de 
încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, 
mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, 
pentru infracţiunile prevăzute de Legea 
nr.656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea 
spălării banilor, precum și pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire și combatere a finanţării 
actelor de terorism, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la 
art.143-145 din Legea nr.85/2006 privind proce-
dura insolvenţei, cu modificările și completările 
ulterioare. II.Condiţii specifice: -studii superioare 
de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -experienţă relevantă în consultanță în 
management sau în activitatea de conducere a 
unor întreprinderi publice sau a unor societăţi 
comerciale profitabile din domeniul de activitate 
al societăţii, inclusiv a unor societăţi comerciale 
din sectorul privat; -capacitate de analiză și 
sinteză, gândire strategică, management de 
proiect; -abilităţi de comunicare, orientare către 
rezultate; -capacitate de luare a deciziei și 
asumarea răspunderii; -capacitate de organizare și 
de coordonare; -se vor evita situațiile de conflict de 
interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și comple-
tările ulterioare, și Legea nr. 31/1990 republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. Candi-
dații vor depune, conform instrucțiunilor de mai 
jos, următoarele documente: -opis; -scrisoare de 
intenţie; -copie după actul de identitate; -copie 
diplomă de studii și, după caz, ale altor speciali-
zări relevante; -Curriculum Vitae în format euro-
pean; -documente doveditoare a experienţei 
manageriale/copie carte de muncă; -adeverinţă 
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de către medicul de familie al candida-
tului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
-declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu 
are cazier judiciar și fiscal; -declarație pe proprie 
răspundere prin care aplicantul va confirma că nu 
a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare 
procedură de natură penală împotriva sa; -decla-
rație de consimțământ prin care candidatul este 
de acord cu utilizarea datelor sale în scopul proce-
sului de recrutare și selecție; -declarație pe proprie 
răspundere prin care candidatul va confirma că 
nu se află într-una din situațiile prevăzute la art.6 

din OUG nr.109/2011, privind guvernanța corpo-
rativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, ori că a suferit o condam-
nare definitivă pentru o infracțiune legată de 
conduită profesională; -declarație pe proprie 
răspundere privind veridicitatea datelor cuprinse 
în CV; -candidații care vor fi selectați pentru a fi 
înscriși pe listă scurtă și ulterior vor fi invitați să 
elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii 
de așteptări publicată pe site-ul: https://primdo-
bresti.ro/. Comuna Dobrești a ales firma Romar-
keting pentru asistență în procesul de recrutare. 
Candidații trebuie să depună candidaturile până 
în data de 21.01.2022, ora 16.00, ora României. 
Documentele vor fi depuse în plic închis cu menți-
unea: Aplicație pentru poziția de Director General 
al SC Salubritate Dobrești SRL. Candidaturile vor 
fi depuse personal sau trimise prin poștă la adresa: 
Romarketing, Oradea, str.Alexandru Vlahuță, 
nr.3. Plicurile ajunse după data și ora menționate 
nu vor fi luate în considerare. În cazul în care 
plicul nu conține toate documentele solicitate mai 
sus, candidatura nu va fi luată în considerare. 
Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt 
disponibile pe bază de cerere la adresa: recrutare@
romarketing.ro sau o®ce@romarketing.ro. Candi-
daturile vor fi depuse în limba română. Candidații 
selectați vor fi anunțați telefonic despre data la 
care va avea loc interviul. Persoanele selectate vor 
fi invitate să prezinte dovezi de validitate a infor-
mațiilor și referințe despre activitatea derulată.

Anunț de selecție membri Consiliu de Adminis-
trație al societății S.C.Salubritate Dobrești S.R.L. 
Comuna Dobrești, în calitate de autoritate publică 
tutelară, a demarat procedura de selecție a unui 
număr de 3 (trei) membri ai Consiliului de Admi-
nistrație al societății S.C.Salubritate Dobrești 
S.R.L., în conformitate cu prevederile OUG nr. 
109/2011, privind guvernanța corporativă a între-
prinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiții de participare: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență; -cunoașterea 
limbii române (scris și vorbit); -capacitatea 
deplină de exercițiu; -cel puţin doi dintre membrii 
consiliului de administraţie trebuie să aibă studii 
superioare economice sau juridice și experienţă în 
domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit 
sau financiar de cel puţin 5 ani; -cel puţin unul 
dintre membrii consiliului de administraţie trebuie 
să aibă studii superioare în domeniul tehnic; -nu a 
fost iniţiată și nici nu se află în desfășurare proce-
dură de natură penală împotriva lor și nu au 
cazier judiciar; -nu au cazier fiscal. Informații 
suplimentare pot fi accesate pe site-ul: primdo-
bresti.ro sau pe site-ul: www.romarketing.ro/
anunturi-recrutare. Comuna Dobrești a ales firma 
Romarketing pentru asistență în procesul de 
selecţie și recrutare. Candidații trebuie să depună 
candidaturile până în data de 21.01.2022, ora 
16.00, ora României. Documentele vor fi depuse în 
plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru poziția 
de membru în Consiliul de Administrație al socie-
tății S.C.Salubritate Dobrești S.R.L. Candidaturile 
vor fi depuse personal sau trimise prin poștă la 
adresa: Romarketing, Oradea, str.Alexandru 
Vlahuță, nr.3.

Academia Română – Filiala Iași, Institutul de 
Informatică Teoretică, organizează,  începând cu 
data de 31.01.2022, ora 10:00,  concurs pentru 
ocuparea  postului vacant de cercetător științific 
gradul II, normă întreagă, în domeniul Informa-
tică, specializarea Lingvistică computațională, 
prelucrarea limbajului natural. Concursul se va 
desfășura conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu 
modificările și completările ulterioare. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune în termen de 30 de 
zile de la data publicării anunţului. Condiții supli-
mentare de participare se regăsesc la adresa www.
acadiasi.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la Secretariatul Institutul de Informatică 
Teoretică 0332106505 și/sau de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare telefon 0332101115.

Având în vedere prevederile din Legea nr. 
153/2017 și ale art. 7 din H.G. nr. 286/2011 Centrul 
Cultural Județean Arad organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în 
regim contractual, pe durată nedeterminată: - un 
post de expert GP II la Serviciul Școala Populară 
de Arte. - un post de referent de specialitate debu-
tant la Compartimentul Relații Publice și Secreta-
riat. Condiţiile  specifice de ocupare a postului de 
expert GPII la Serviciul Școala Populară de Arte 
sunt: - studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă în educație fizică și sport; - 
certificat de absolvire modul pedagogic; - diplomă 
de absolvire specialitatea coregrafie; - vechime în 
specialitate: minim 3 ani; - cunoașterea unei limbi 
de circulație internațională (minim nivel mediu). 
Condiţiile  specifice de ocupare a postului de refe-
rent de specialitate debutant la Compartimentul 
Relații Publice și Secretariat sunt: Studii de speci-
alitate: studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Cunoaș-
terea unei limbi de circulație internațională - 
minim nivel mediu; Cunoștinţe operare PC – nivel 
mediu; Vechime minimă în specialitatea studiilor  
– 0 ani. Concursul se organizează la sediul 
Centrului Cultural Judeţean Arad, în data de 
14.01.2022, ora 10:00, proba scrisă, iar în data de 
19.01.2022, ora 10:00, proba de interviu. Dosarele 

de înscriere la concurs se pot depune până în data 
de 05.01.2022,  ora 14:00, la Centrul Cultural 
Județean Arad, camera 01. Persoană de contact – 
Crișan Silvia, tel. 0357/405386.

Primăria municipiului Râmnicu Sărat organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei 
funcții contractuale de execuție, vacante: 1 post de 
consilier grad debutant, 2 posturi de consilier 
gradul II, în cadrul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat - Posturi pentru implementarea 
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambur-
sabile. Ocuparea posturilor este pentru o perioadă 
de un an cu posibilitatea prelungirii contractului 
individual de muncă până la finalizarea implemen-
tării proiectelor cu finanțare externă nerambrusa-
bilă. Concursul va avea loc la sediul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat în data de 17.01.2022, 
ora 10,00 – proba scrisă, iar în data de 20.01.2022 - 
interviul. Condiţiile de participare, la concursul 
menţionat mai sus, sunt cele prevăzute în  art. 3 din 
H.G. nr. 286/2011, actualizată, precum si cele speci-
fice prevăzute în fișa postului și anume: 1. Pentru 
posturile de consilier grad debutant: -  studii  supe-
rioare  absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență  sau echivalentă; -  fără vechime în speciali-
tatea studiilor. 2. Pentru posturile de consilier 
gradul II: -  studii  superioare  absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență  sau echivalentă; -  
minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor. 
Aceste condiţii de participare la concurs se vor 
afișa la sediul Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat, precum și pe site-ul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat www.primariermsarat.ro. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun în perioada  
24.12.2021-06.01.2022. Coordonate de contact: - 
sediul instituţiei: str.Nicolae Bacescu, nr.1, mun.
Râmnicu Sărat, numărul de telefon este 
0238561946, numărul de fax este 0238561947, 
adresa de e-mail primarie_rmsarat@primarierm-
sarat.ro. - persoana de contact: Monea Alina, 
consilier superior - Biroul Resurse Umane și Îndru-
marea și Sprijinirea Unităților de Sănătate.
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Școala Gimnazială Nr. 86 cu sediul în: locali-
tatea București, strada Intrarea Reconstrucţiei, 
nr.6 A, Sector 3, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 
1027/2014. Denumirea postului: contabil șef- 1 
post vacant contractual, pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii superioare de specialitate 
în domeniul economic, cu diplomă de licenţă. 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 5 ani. -cunoștinţe de 
operare pe calculator:  Word, Excel și programe 
specifice domeniului financiar-contabil la nivel 
de instituţii publice și internet (navigare și poștă 
electronică) SEAP, sistemul de raportare 
FOREXEBUG. -recomandare de la ultimul loc 
de muncă. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: Selectarea dosarelor de înscriere: 
10.01.2022  orele 10,00. Proba scrisă: data de 
17.01.2022, ora 10,00, la sediul instituţiei 
(punctaj minim 70 puncte- maxim 100 puncte). 
Proba de interviu: data de 20.01.2022, ora 10,00, 
la sediul instituţiei (punctaj minim 70 puncte- 
maxim 100 puncte). Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este  de 07.01.2022, ora 12,00, la sediul 
instituţiei. Date contact: Lixandra Eugenia tel: 
0314250608.

Unitatea Militară 01836 Otopeni din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs pentru 
încadrarea unui post vacant de personal civil 
contractual, astfel: -1 post de expert gradul I, 
birou achiziții reparații tehnică comunicații și 
informatică, radiolocație și rachete sol-aer, 
serviciu management achiziții program major 
forțe aeriene, structuri de sprijin decizional la UM 
01836 Otopeni, studii superioare cu diplomă de 
licență în domeniul economic, curs de specializare/ 
perfecționare în domeniul achizițiilor publice, 6 
ani și 6 luni vechime în muncă, 3 ani vechime în 
specialitate studiilor și experiență minim 1 an în 
domeniul achizițiilor publice, contractări. 
Concursul se va desfășura, la sediul U.M. 01836 
Otopeni, astfel: -06.01.2022, până la ora 15.00 –
data limită de depunere a dosarelor; -14.01.2022, 
începând cu ora 10.00– proba scrisă; -20.01.2022, 
începând cu ora 10.00– interviu. Depunerea dosa-
relor și organizarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 01836, Strada Zborului nr.1, locali-
tatea Otopeni, Judeţul Ilfov, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 021.350.61.33 int. 
229, de luni până vineri, între orele 07.00-15.00.

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” organizează, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii de guvern nr. 286/2011 și 
Ordinului 1470/2011, concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: -6 posturi Asistent 
medical generalist debutant PL făra vechime în 
specialitate; -3 posturi Asistent medical generalist 
-PL- 6 luni vechime în specialitate; -5 posturi 
Asistent medical generalist principal -PL- 5 ani 
vechime în specialitate; -1 post Asistent medical 
de igiena principal -PL- 5 ani vechime în speciali-
tate; -1 post Asistent medical igiena principal -S- 5 
ani vechime în specialitate; -1 post Asistent 
medical principal de laborator –PL- 5 ani vechime 
în specialitate; -4 posturi Registrator medical 
debutant M fără vechime în specialitate; -4  
posturi Muncitor necalificat G fără vechime în 
specialitate; -1 post Muncitor calificat IV– lucrător 
salubrizare G/M fără vechime în specialitate; -2 
posturi Muncitor calificat II –bucătar G/M6 ani 
vechime în meserie; -1 post Muncitor calificat III 
–bucătar -G/M- 3 ani vechime în meserie. Condiţii 
generale de înscriere la concurs: a) are cetăţenia 

română, cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European și domiciliul în 
România; b) cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capacitate deplină de 
exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) înde-
plinește condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori contra auto-
rităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite 
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Concursul se va desfasura la 
sediul spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. 
Alexandru Obregia“ astfel: proba scrisă în data de 
12.01.2022, incepand cu ora 08.00 iar proba 
interviu în data de 18.01.2022 începând cu ora 
08.00. În funcţie de numărul candidaţilor înscriși 
ora și sala de desfășurare a concursurilor (proba 
scrisă și proba de interviu) vor fi anunţate pe 
site-ul www.spital-obregia.ro. Perioada de 
înscriere va fi 23.12.2021– 05.01.2022 între orele 
08.30-15:00, dosarul de concurs urmând să fie 
depus la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie 
„Prof. Dr. Alexandru Obregia“, Serviciul Resurse 
Umane. Înscrierea candidaţilor se va face pe post, 
cu respectarea conditiilor generale și specifice de 
înscriere la concurs publicate pe site-ul spitalului 
www.spital-obregia.ro  si pe posturi.gov.ro. Infor-
maţtii suplimentare se pot obţine la telefon 
0770.433.540.

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” organizează, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii de guvern nr. 286/2011 și 
Ordinului 1470/2011, concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: -16 posturi Infir-
mieră –M- 6 luni vechime ca infirmier; -5 posturi- 
Infirmieră debutant fără vechime în specialitate; -7 
posturi- Îngrijitoare M fără vechime în specialitate; 
-2 posturi- Psiholog practicant  S 1 an vechime ca 
psiholog stagiar; -1 post- Consilier II –S- 3 ani și 6 
luni vechime în specialitate; -1 post- Șofer autosa-
nitară III –M- fără vechime în specialitate; -1 post- 
Economist III –S; - 6 luni vechime în specialitate; 
-1 post-  Referent de specialitate I –S- 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate; -1 post- Referent de speci-
alitate II-S- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate; 
-1 post-  Referent de specialitate debutant S făra 
vechime în specialitate; -1 Post- Curier –S- fără 
vechime în specialitate. Condiţii generale de 
înscriere la Concurs:a) are cetăţenia română, cetă-
ţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a state-lor aparţinând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în România; b) cunoaște 
limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d) are capaci-
tate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; f) îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, 
de vechime sau alte condiţii specifice po-trivit 
cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea. Concursul se va 

desfasura la sediul spitalului Clinic de Psihiatrie 
„Prof. Dr. Alexandru Obregia“ astfel: proba scrisă 
în data de 13.01.2022, incepand cu ora 08.00 iar 
proba interviu în data de 19.01.2021 incepand cu 
ora 08.00. În funcţie de numărul candidaţilor 
înscriși ora și sala de desfășurare a concursurilor 
(proba scrisă și proba de interviu) vor fi anunţate 
pe site-ul www.spital-obregia.ro. Perioada de 
înscriere va fi 24.12.2021– 06.01.2022 între orele 
08.30-15:00, dosarul de concurs urmând să fie 
depus la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie 
„Prof. Dr. Alexandru Obregia“, Serviciul Resurse 
Umane. Înscrierea candidaţilor se va face pe post, 
cu respectarea condiţiilor generale și specifice de 
înscriere la concurs publicate pe site-ul spitalului 
www.spital-obregia.ro  și pe posturi.gov.ro. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la telefon 
0770.433.540.

Având în vedere prevederile art.31 alin.(1) din 
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, ale art.7 
din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în grade și trepte 
profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și ale art.1 din O.U.G.nr.103/2021, Biblio-
teca Judeţeană „A.D.Xenopol”, cu sediul în locali-
tatea Arad, județul Arad, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii de execuţie vacante 
în regim contractual de: 1.bibliotecar, studii superi-
oare, grad profesional debutant, de la Biroul Digi-
tizarea și Conservarea Colecțiilor -Serviciul 
Catalogarea și Digitizarea Colecțiilor al Bibliotecii 
Județene „A.D.Xenopol” Arad. Condiţiile gene-
rale necesare ocupării funcţiei vacante mai sus 
menţionate sunt cele prevăzute la art.3 din 
H.G.nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade și trepte profesi-
onale imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare. 
1.Condiţiile specifice de ocupare a funcţiei de 
execuţie vacante în regim contractual de biblio-
tecar, studii superioare, debutant, de la Biroul 
Digitizarea și Conservarea Colecțiilor -Serviciul 
Catalogarea și Digitizarea Colecțiilor sunt: -studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă; -fără 
vechime în muncă; -cunoștințe avansate de 
operare pe calculator: Windows, O¬ce, Internet și 
Web; -cunoașterea limbii engleze; -bune compe-
tențe de comunicare, organizare, asumarea 
responsabilităților, flexibilitate în muncă, disci-
plină și corectitudine. Concursul se organizează la 
sediul Bibliotecii Judeţene „A.D.Xenopol” Arad, 
în data de 14.01.2022, ora 10.00, proba scrisă, iar 
în data de 20.01.2022, ora 10.00, proba interviu. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării 
anunţului, în conformitate cu prevederile art.19 
din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, în perioada 24.12.2021-06.01.2022, 
între orele 8.00-16.00, la Compartimentul Admi-
nistrativ, Secretariat, Financiar-Contabil din 
cadrul Bibliotecii Judeţene „A.D.Xenopol” Arad. 
Persoană de contact: Teiușanu Cristina, economist 
-Compartiment Administrativ, Secretariat, Finan-
ciar-Contabil, număr de telefon: 0724.233.413, 
0787.326.972 și fax: 0257.256.510, e-mail: secreta-
riat@bibliotecaarad.ro

Direcţia Administrarea Străzilor și Ilumina-
tului Public, cu sediul în strada Drăgănești nr.25A, 
municipiul Slatina, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea posturilor contractuale 
vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată: 
-Serviciul Iluminat Public -Compartiment Mente-
nanță și Dezvoltare Rețele Iluminat Public: 
-muncitor calificat tr.I -2 posturi, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura după 
cum urmează: -proba scrisă: 14 ianuarie 2022, ora 
10.00; -interviul: 18 ianuarie 2022, ora 10.00. 
Condiții specifice: a)posesor atestat de calificare 
profesională în meseria de electrician obținut în 
urma absolvirii studiilor medii sau a unei școli 
profesionale de profil; b)apt pentru lucru la înăl-
țime; c)vechime în specialitate atestat de calificare 
profesională în meseria de electrician obținut în 
urma absolvirii studiilor medii sau a unei școli 
profesionale de profil: minimum 9 ani. 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. 
Relații suplimentare se pot obține la Comparti-
mentul Resurse Umane, Arhivă, de luni până joi, 
orele 08.00-16.30, vineri, între orele 08.00-14.00, 
sau la telefon: 0249.422.788.

VÂNZĂRI DIVERSE
Ofertă de vânzare acțiuni prin negociere cu 

acționarii Societății Comerciale COMPIL Pipera 
SA, pentru exercitarea dreptului de preempțiune. 
Persoane Fizice Acționari la SC COMPIL Pipera 
SA cu sediul sediul social în București, Șos. Pipera 
nr.44, sector 2, Cod poștal 020112, telefon 
0212321020, e-mail compil_pipera@outlook.com, 
înregistrată la Registrul Comerțului București sub 
nr. J40/615/1991, având contul IBAN R005 
RNCB 0070 0025 3530 0001 deschis la B.C.R. 
Suc. Pipera și CIF RO 94 Sscoqtem la vânzare, în 
solidar, Paachetul de 42 Accțiuni Reprezentând 
0.058% din Capitalul SC COMPIL Pipera SA, 
prin negociere cu acționarii societății pentru exer-
citarea dreptului de preempțiune. Acționarii SC 
COMPIL Pipera SA pot/sunt invitați sa își exer-
cite dreptul de preempțiune la cumpărarea acțiu-
nilor, stabilit prin actul constitutiv, în termen de 
maximum 30 zile de la publicarea prezentului 
anunț de vânzare. Ofertele de cumpărare vor fi 
depuse la registratura SC COMPIL Pipera SA cu 
sediul social în București, Șos. Pipera nr.44, sector 
2, Cod poștal 020112. În cazul în care nu vor 
exista oferte depuse în termenul legal, pachetul de 
42 acțiuni va fi vândut oricărui potențial cumpă-
rător. Relații suplimentare se pot obține direct de 
la SC COMPIL Pipera SA la numărul de telefon 
+4021.32.10.20 pentru societate, sau la numărul 
de telefon +40740.983.229 pentru proprietarii 
pachetului de acțiuni scoase la vânzare.

CITAŢII
SC Prointerm SRL, cu ultimul sediu cunoscut 

in mun.Iași, Șos. Nicolina nr. 24, parter, camera 1, 
bl. 949, jud. Iași, având CUI: 17874110, 
J22/2099/2005, prin administrator Cherciu 
Daniel, este citată în dosarul nr. 14911/245/2021, 
cu termen la data de 11.01.2021, ora 8:30 la Jude-
cătoria Iași,  în mun. Iași, str. Anastasie Panu nr. 
25, jud. Iași, în calitate de pârât, in contradictoriu 
cu S.C.Resonance Distribution SRL , in calitate de 
reclamant, in procesul avand ca obiect cerere de 
valoare redusă.

SC Viviene SRL, cu ultimul sediu cunoscut in 
mun.Iași, Str. T. Neculai nr. 9, jud. Iași, având 
CUI: 15505109, J22/1003/2003, prin administrator 
Avătăjitei Daniel Sava, este citată în dosarul nr. 
23771/245/2021, cu termen la data de 18.01.2021, 

ora 8:30 la Judecătoria Iași,  în mun. Iași, str. 
Anastasie Panu nr. 25, jud. Iași, Complet C17, sala 
4 - Camera de consiliu Civil, în calitate de pârât, 
în contradictoriu cu S.C. Resonance Distribution 
SRL, in calitate de reclamant, in procesul avand 
ca obiect cerere de valoare redusă.

Numiții Andreica Maria, Andreica Ana, 
Andreica Maria Floarea, Andreica Silvia, 
Andreica Emil și Andreica Costan sunt chemați în 
instanță la Tribunalul Bistrița-Năsăud în dosar 
număr 197/190/2005, în data de 02.02.2022, ora 
09.00.

Se notifică pentru termenul din data de 
27.01.2022 invocarea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune de catre petenții Macovei Ilie și 
Macovei Nelia Ileania asupra imobilului situat în 
Chesinț, nr.386, înscris în CF 307870 Zăbrani nr. 
top. 324-325/c-Chesinț- teren 2160mp, proprietari 
tabulari fiind Cadariu Elena, născută Cristi și 
imobilul înscris în CF 307871 Zăbrani, top. 
324-325/b-Chesinț- suprafață 1080mp, proprietar 
tabular fiind Cădariu Elena, născută Cristi.

DIVERSE
VIA INSOLV SPRL Ploiești, str. Banatului, nr. 

1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244/519.800, 
numită administrator judiciar conform sentintei 
nr. 615 din data de 17.12.2021, Tribunal Prahova, 
dosar nr. 3926/105/2021, anunţă deschiderea 
procedurii generale a insolvenței debitorului ABC 
Cash & Carry SRL, Ploiesti, str. Poligonului, nr. 1, 
cladirea C1, jud. Prahova, CUI 39643915, 
J29/1476/2018. Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanţelor este 
31.01.2022. Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor este 21.02.2022. 
Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al 
creanţelor este 18.03.2022. Prima adunare a credi-
torilor la data de 28.02.2021 ora 12/00.

În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea 85/2014 
comunicăm deschiderea procedurii simplificate de 
insolvenţă a debitorului SC B Pat Impex SRL, CIF: 
17658141; J35/1909/2005, dosar nr. 5198/30/2021 
-Tribunalul Timis Secţia a II - a Civilă. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţă la 21.01.2022; 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar 
al creanţelor la 31.01.2022; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar și pentru afișarea tabelului 
definitiv al creanţelor la 25.02.2022. Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Bucuresti

UM02248 București anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „Modernizarea 
reţelei de energie electrică în cazarma 2349 
Măgura”, propus a fi realizat în extravilanul 
localităţii Hotarele, incinta cazărmii 2349 
Măgura, jud.Giurgiu. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul auto-
rităţii competente pentru protecţia mediului din 
municipiul Giurgiu, șos.București, bl.111, sc.
A+B, jud.Giurgiu și la UM02248 București, cu 
sediul în mun.București, sector 6, cod poștal 
061416, str.Drumul Taberei, nr.7H. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului Giurgiu.

Anunț de selecție experți pentru implemen-
tarea unor proiecte finanțate din Fondul Social 
European, Programul Operațional Capital 
Uman. Inspectoratul Școlar Județean Alba 

joi / 23  decembrie 2021
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(Partener 1) anunță demararea procedurii de 
selecție a unor experți pentru implementarea 
următoarelor proiecte: 1. 10 Experți pentru 
implementarea proiectului cu titlul: ”ADS 
pentru copiii si tinerii din ALBA” ID 133542. 
Pentru detalii privind condițiile generale, condi-
țiile specifice, modalitatea de depunere a dosa-
relor, conținutul dosarului de concurs, a 
criteriilor de selecție, precum și a calendarului 
de desfășurarea a concursului, vă rugăm să 
accesați site-ul Inspectoratului Școlar Județean 
Alba (www.isjalba.ro).

SCP Casa de Insolvență Homoranu IPURL, 
CIF RO20692097, cu sediul în loc. Lunca 
Cetățuii, str. Dreptății, nr. 4, bl. 6, ap. 1, com. 
Ciurea, jud. Iași, nr. RFO 0026, Tel/Fax 
0232.590.075, e-mail homoranu.gheorghe@
y a h o o . c o m ,  r e p r e z e n t a n t  H o m o r a n u 
Gheorghe, în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu al Global Eco Center S.R.L. cu 
sediul în Iași, str. Plopii fără Soţ nr. 23, jud. 
Iași, J22/2876/1994, CUI 6607878, conform 
Sentinței civile nr. 664/27.10.2021, pronunțată 
d e  Tr i b u n a l u l  I a ș i  î n  d o s a r u l  n r. 
8183/99/2014(548/2014) prin prezenta, invită 
societățile cu profil de eliminare/neutralizare 
si valorificare deșeuri să participe la proce-
dura de selecție de oferte privind eliminarea/
neutralizarea si transportul deșeurilor aflate în 
patrimoniul debitoarei mai sus menționată 
(acid azotic, acid azotos, săruri solide, soluții 
cu conținut de metale grele, deșeuri de vopsele 
și lacuri, nămoluri, baze de decapare, amba-
laje de hârtie/carton/plastic, absorbanţi, mate-
riale filtrante (inclusiv filtre fără altă 
specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcă-
minte de protecţie contaminată cu substanţe 
periculoase, anvelope scoase din uz, filtre de 
ulei, lichid de frână, fluide antigel cu conținut 
de substanțe periculoase, deșeuri organice cu 
conţinut de substanţe periculoase, baterii cu 
plumb, sticlă, materiale plastice sau lemn cu 
conţinut de sau contaminate cu substanţe 
periculoase, materiale de constructii cu 
continut de azbest, deșeuri biodegradabile de 
la bucătării și cantine, uleiuri si grasimi 
comestibile, deșeuri de la extracţia cu solvenţi, 
deșeuri cu conținut de sulf, deseuri de aditivi, 
reziduuri halogenate din blazul coloanelor de 
reacţie, metale feroase, piese de polizare uzate 
mărunţite și materiale de polizare mărunţite, 
butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) 
cu conţinut de substanţe periculoase, 
substanţe chimice de laborator constând din 
sau conţinând substanţe periculoase, inclusiv 
amestecurile de conţinut de substanţe chimice 
de laborator, praf și suspesii de metale feroase, 
pilitură și șpan feros, izolatori ceramici, ames-
tecuri de beton, cărămizi, ţigle și materiale 
ceramice, deseu carbune activ epuizat, etc.), în 
total aproximativ 1900 tone de deseuri pericu-
loase si nepericuloase, aflate în județele Iași și 
Argeș. Ofertele de servicii trebuie sa cuprinda 
costul per kilogram deseu. Ofertele se depun 
electronic până la data de 14.01.2022, ora 
17.00 la adresa de e-mail: o¦ce@grigorian.ro.

Servicii Utilaje Conexe SRL cu sediul în Șos.
Giurgiului nr.16, etaj 1, sector 4, București, 
anunţă că a depus la Agenţia Pentru Protecţia 
Mediului București documentaţia tehnică nece-
sară autorizării din punct de vedere al protecţiei 
mediului a activităţii de: -Linie deimbuteliere 
băuturi slab alcoolice carbogazoase- Cod Caen 
1101; -Desfășurată în punctul de lucru din 
București, Drumul Bercenarului, nr.40, sector 4, 
Corp C1-Hala parter cu suprafata de 905,85mp. 
Documentaţia se poate studia la sediul Agenţiei 
Pentru Protecţia Mediului București din Aleea 
Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni până joi între 
orele 9:00-13:00. Observaţii/ comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul APM Bucu-
rești, sau la Telefon: 021/430.66.77 Fax: 
021/430.66.75 în termen de 15 zile de la data 
publicării anunţului.

Agenția de Dezvoltare Regională Bucu-
rești-Ilfov (ADRBI), cu sediul în Str.Mihai 
Eminescu, nr. 163, etaj 2, sector 2, Bucu-
rești, titular al Programului Operațional 
Regional București-Ilfov 2021-2027 
(PORBI 2021-2027), anunţă publicul inte-
resat asupra disponibilizării programului, 
finalizarea Raportului de Mediu și organi-
zarea dezbaterii publice. Programul și 
Raportul de Mediu pot fi consultate pe 
site-ul: www.adrbi.ro și www.apmbuc.
anpm.ro și la sediul titularului progra-
mului din Str.Mihai Eminescu, nr. 163, etaj 
2, sector 2, București, de luni până joi, între 
orele 9.00-17.00, și vineri, 9.00-14.30. 
Comentariile publicului se pot trimite la 
sediul titularului și la Agenția pentru 
Protecția Mediului București, Aleea Lacul 
Morii, nr.1,  sector 6, București, până la 
data desfășurării dezbaterii publice. Dezba-
terea publică va avea loc în 07.02.2022, ora 
12.00, în sistem online-videoconferință, 
prin intermediul platformei Webex. Toți cei 
care doresc să participe la dezbaterea 
publică se pot înscrie la următorul link: 
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m  /
forms/d/e/1FAIpQLSepet B46W7o4hPO-
GUi9ww U8px6VLmlPn1k3GpPXy 
1hPdIGi0w/viewform prin furnizarea 
următoarelor informații: nume și prenume, 
instituția pe care o reprezintă (dacă este 
cazul), adresa de e-mail cu care se va face 
conectarea la dezbaterea publică, iar la 
sfârșit veți primi un mesaj cu link-ul de 
conectare Webex. Termenul-limită pentru 
înscriere este 06.02.2022, ora 24.00.

SC XPRESS Auto SPA SRL cu sediul în Șos.
Giurgiului nr.16, etaj 1, sector 4, București, 
anunţă că a depus la Agenţia pentru Protecţia 
Mediului București documentaţia tehnică nece-
sară autorizării din punct de vedere al protecţiei 
mediului a activităţii de: -Întreţinere și reparare 
a autovehiculelor, obiectivul principal: Spălă-
torie auto în regim autoservire- Cod CAEN 
4520; -Desfășurată în punctul de lucru din 
București, Bdul Iuliu Maniu nr. 576-584, sector 
6. Documentaţia se poate studia la sediul Agen-
ţiei Pentru Protecţia Mediului București din 

Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni până joi 
între orele 9:00-13:00. Observaţii/ comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul APM Bucu-
r e ș t i ,  s a u  l a  Te l e f o n :  0 2 1 / 4 3 0 . 6 6 . 7 7 
Fax:021/430.66.75 în termen de 15 zile de la 
data publicării anunţului.

SC REWE (Romania) SRL, cu sediul în sat 
Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, 
Str. Bușteni, nr. 7, județul Ilfov, solicită de la 
Agenția de Protecție a Mediului, obținerea auto-
rizației de mediu pentru obiectivul „Super-
market Penny” amplasat în municipiul 
Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, județul 
Constanța. Persoanele fizice sau juridice intere-
sate, pot depune eventuale contestații sau 
sugestii, la sediul A.P.M. Constanța, strada 
Unirii nr. 23, telefon 0241.546.696.

Anunț public privind decizia etapei de înca-
drare Pană George. Pană George, titular al 
proiectului construire laborator cofetărie 
(amplasare containere), organizare de șantier, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare. Nu se supune evaluării de 
impact asupra mediului/ evaluării adecvate/ 
evaluării impactului asupra corpurilor de apă 
de către Agenția pentru Protecția Mediului 
Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru construire labo-
rator cofetărie (amplasare containere), 
organizare de șantier, propus a fi amplasat în 
Orașu l  Pante l imon,  in t r.Păpădie i ,  3 , 
T55,P526/167, 524/171, 529/168, 524/169, 
524/170, 524/166, NC 105549, jud.Ilfov. 
Proiectul acordului de mediu și informațiile 
relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate 
la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului 
Ilfov: București, sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, în zilele de Luni-Joi,între orele 09.00- 
12.00, precum și la următoarea adresă de 
internet: apmif.anpm.ro. Observațiile/ contesta-
țiile publicului se primesc la sediul APM Ilfov- 
București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului 
pe pagina de internet a autorității competente 
pentru protecția mediului.

Anunț schimbare semn permanent. Prin 
prezentul anunț aducem la cunoștința publi-
cului larg, conform art. 18, alin.3 din Legea 
nr.14/2003 privind partidele politice, faptul că 
la Tribunalul București, Secția a III-a Civilă, a 
fost depusă cererea de schimbare a semnului 
permanent al Partidului „Alianța Renașterea 
Națională”, cu sediul în Timișoara, Piața 
Plevnei, nr.4, județul Timiș, făcând obiectul 
Dosarului 35465/3/2021.

Tribunalul Maramureș. Dosar nr. 2562/ 
100/2021. Prin Încheierea civilă nr.1534 din 
16.11.2021 a Tribunalului Maramureș a fost 
dispusă deschiderea procedurii generale de 
insolvență pentru debitoarea Jersey-Transyl-
vania LTD SRL, cu sediul în Baia Mare, str.
George Coșbuc, nr.5, ap.21, jud.Maramureș, 
având J24/1805/1993, CUI: 4685136. Termenul 
limită pentru înregistrarea creanţelor este 

31.12.2021. Termenul limită pentru întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 20.01.2022. Termenul pentru 
definit ivarea tabelului  creanțelor este 
14.02.2022. Prima ședinţă a adunării credito-
rilor va avea loc la data de 25.01.2022, la ora 
12.00, la sediul administratorului judiciar DVA 
IPURL din Baia Mare, Str. Victoriei, nr. 59A, 
ap. 17-18,  jud.Maramureș.

În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 
comunicăm deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă a debitorului SC N&D Glass 
Construct SRL, CIF: 31714638, J25/181/2013, 
dosar nr. 2292/101 anul 2021 -Tribunalul Mehe-
dinţi. Termen pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 07.02.2022; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
la 21.02.2022; Termen pentru depunerea even-
tualelor contestații este de 7 zile de la publicarea 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabe-
lului preliminar și pentru afișarea tabelului 
definitiv al creanţelor la 07.03.2022. Adminis-
trator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL

SC Apan Motors SRL, anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare nu se supune evaluarii de 
impact asupra mediului /evaluarii adec-
vate/ evaluarii impactului asupra corpu-
rilor de apa de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Ilfov,in cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Construire 
platforme betonate si constructii usoare 
cu functiuni servicii comerciale nonali-
mentare (Service Auto, Spalatorie) si 
comerciale alimentare (restaurant, 
terasa), amenajari incinta, gospodarie de 
apa, bazin vidanjabil, imprejmuire teren 
si organizare de santier“, propus a fi 
amplasat in orasul Otopeni, jud. ILFOV, 
parcela-28, loturile 15, 16, 17, 18, 19, 
identificat prin nr. cadastral 105472. 
Proiectul acordului de mediu si informa-
tiile relevante pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sect. 
6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in zilele de 
Luni-Joi, intre orele 9.00-12.00, precum si 
la urmatoarea adresa de internet: apmif.
anpm.ro. Observatiile/ contestatiile publi-
cului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov- 
Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, 
in termen de 10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet a autori-
tat i i  competente  pentru protect ia 
mediului.

SOMAŢII
SOMAŢIE. În temeiul art.130 al.2-4 din 

Decret Lege nr.115/1938, Judecătoria Sighi-
șoara invită pe cei interesaţi să facă opoziţie la 
acţiunea reclamantei Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Vânători, cu sediul în localitatea 
Vânători, str.Principală, nr.43, jud.Mureș, de a 

se constata dobândirea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune asupra imobilului înscris 
în CF nr.52261 Vânători, nr.top.171/1, 171/2, 
172, 173, cu suprafaţa de 2347mp, situat în 
localitatea Archita, jud.Mureș. Prezenta 
somaţie se afișează la Judecătoria Sighișoara, 
Primăria Comunei Vânători și se va publica pe 
cheltuiala reclamantei într-un ziar de largă 
răspândire.

LICITAŢII
In vederea inoirii parcului de echipamente 

tehnice SC Hidroconstructia SA scoate la 
vanzare prin licitatie urmatoarele echipamente 
tehnice: - Mac.mont.plat.roti IR PL.HT-125 
12,5TF - buc 3; - Tractor buldozer pe senile 
S1501 - buc 1; - Automacara KRAZ 250 - buc 1; 
- Excavator pe senile UNEX 3,4 mc - buc 1. 
Preturile minime de incepere, conditiile de 
participare precum si alte detalii se pot obtine 
prin e-mail: adinel.avramesc@hidroconstructia.
com si telefon 0755 042 786. Licitatia se va 
organiza in datele de : 07.01.2022, 10.01.2022 si 
11.01.2022 la sediul societatii din localitatea 
Hateg, strada Horea, Nr. 104 A, judetul Hune-
doara.

Emalt SRL, societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin 
licitatie publica, proprietatea imobiliara 
situata in Orasul Urlati, Str. 1 Mai, nr. 10E, 
Judetul Prahova, reprezentata de  constructia 
C1 - Magazin materiale de constructii, imobil 
neinscris in Cartea Funciara – fara numar 
cadastral, regim inaltime Parter, cu suprafata 
construita desfasurata de 132,10 mp. Terenul 
pe care este edificata constructia mai sus 
mentionata, nu face obiectul vanzarii.  Pretul 
de vanzare este de 36.901,20 euro, fara TVA. 
Pretul bunurilor mai sus mentionate, este 
diminuat cu 40% fata de pretul de evaluare, 
in conformitate cu Hotararea Creditorilor nr. 
1147/04.11.2021. Licitatia se va organiza la 
sediul lichidatorului judiciar in data de 
28.12.2021 ora 11:00, iar in cazul in care 
bunul nu va fi valorificat, aceasta este repro-
gramata pentru data de 29.12.2021, 
30 .12 .2021 ,  03 .01 .2022 ,  04 .01 .2022 , 
05 .01 .2022 ,  06 .01 .2022 ,  07 .01 .2022 , 
08.01.2022, 10.01.2022, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de inscriere la licitatie 
se depun in original la sediul lichidatorului 
judiciar insotite de toate documentele preva-
zute in regulamentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii, 
precum si achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la lichidatorul judi-
c i a r ,  l a  n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, email: o¦ce@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

1.Informaţii generale privind proprietarul: 
Municipiul Bârlad, cod fiscal 4539912, cu 
sediul în Municipiul Bârlad, Str.1 Decembrie, 
nr.21, jud. Vaslui, tel.: 0235/411.760, fax: 
0235/416.867, e-mail persoana de contact: 

corespondenta@primariabarlad.ro. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul vânzării: Linie 
de sortare deșeuri reciclabile, aparţinând 
domeniului privat al UAT Bârlad, conform 
H.C.L.M.Bârlad nr. 531/28.10.2021 și a teme-
iului legal O.U.G.57/2019. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Serviciul Contracte de Concesio-
nare, Închiriere și Vânzare, Autorizare, Liberă 
Iniţiativă și Informatică, parter, camera 12. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Se poate obține de la Primăria 
Municipiului Bârlad, Str.1 Decembrie, nr.21, 
Bârlad, Jud.Vaslui -Serviciul Contracte de 
Concesionare, Închiriere și Vânzare, Autori-
zare, Liberă Iniţiativă și Informatică, parter, 
camera 12. 3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar: gratuit, de 
la sediul Primăriei Municipiului Bârlad, Str.1 
Decembrie, nr. 21, Bârlad, Jud.Vaslui, parter, 
camera 12, sau prin solicitare pe mail: cores-
pondenta@primariabarlad.ro. 3.4.Dată limită 
privind solicitarea clarificărilor: 07.01.2022, 
ora 16.00.  4.Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data  l imită  de  depunere  a  ofer te lor : 
14.01.2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Munici-
piului Bârlad, Str.1 Decembrie, nr.21, Bârlad, 
Jud. Vaslui,  cam.10 -Registratură. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate -unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 18.01.2022, ora 10.00, Primăria 
Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie, nr.21, 
Bârlad, Jud.Vaslui. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Vaslui, Str.
Ștefan cel Mare, nr.53, cod 730171, tel./fax 
0235/311.582, Municipiul Vaslui, jud.Vaslui, 
e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 21.12.2021.

PIERDERI
Pierdut contract concesiune loc de veci, lot 

4731, figura V, pe numele Chirita Maria. Îl declar 
nul.

Pierdut contract concesiune loc de veci, lot B 
10-410, pe numele Chirita Maria. Îl declar nul.

Declar pierdut certificat de membru OAMG-
MAMR NR VS 004080 pe numele Frent Laura 
Raluca eliberat de OAMGMAMR Vaslui, il declar 
nul.


