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OFERTE SERVICIU
l SC Delconstruct Solutions 
SRL, J40/13871/2020, CUI 
43216750, angajează muncitor 
necalificat în construcții. CV pe 
office@jobtips.ro.

l 63 Mare Frigo Express anga-
jeaza soferi profesonisti, masini 
de mare tonaj, cunoasterea 
limbi engleze sau germane 
p r e z i n t a  a v a n t a j ,  i n f 
0749373858 sau marefrigoex-
press63@yahoo.com

l Armopav S.R.L. angajează 1 
(unu) post de Muncitor necali-
ficat la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 
(COR 931302), pentru lucrări în 
Otopeni, Ilfov. Programări 
interviu la telefon 0724.545.953. 
Candidații trebuie să se prezinte 
la interviu cu CV.

l  Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Termoenerge-
tica București -Ifov, cu sediul în 
Str. Nerva Traian nr.3, etaj.10, 
sector 3, București, organizează 
concurs  pentru  ocuparea 
postului, pe durată nedetermi-
nată: -Compartimentul Consi-
l ier i -1  post  de  Consi l ier. 
Dosarele de înscriere la concurs, 
se vor depune la sediul asocia-
ției, până la data de 08.01.2021 
ora 12:00. Condițiile de partici-
pare la concurs și bibliografia 
sunt precizate în Anunțurile 
extinse privind selecția pentru 
ocuparea postului de mai sus, și 
se găsesc la sediul asociației și 
pe site www.aditbi.ro Informații 
la telefon: 0722.295.558 - Servi-
ciul Resurse Umane.

l Unitatea Medico Socială 
Bechet, cu sediul în localitatea 
Bechet, str.Sănătății ,  nr.1, 
județul  Dolj ,  organizează 
concurs pentru ocuparea a 3 
posturi contractuale vacante de: 
Infirmieră- două posturi; Îngri-
jitoare- un post. Concursul se va 
desfășura astfel: Proba scrisă în 
data de 21.01.2021, ora 10:00; 
Proba interviu în data de: 
26.01.2021, ora 10:00. Condiţii 
speciale de participare la 
concursul pentru postul de 

Infirmieră: studii generale; 
Certificat de infirmieră; vechime 
minim 6 luni. Condiţii speciale 
de participare la concursul 
pentru postul de  Îngrijitoare: 
studii generale; nu necesită 
vechime. 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 Unității 
Medico Sociale Bechet. Relații 
suplimentare la sediul: Unitatii 
M e d i c o  S o c i a l e  B e c h e t , 
persoană de  contact :  L i t 
Adriana, telefon: 0251.337.021, 
fax: 0251.337.021.

l Primăria Oraș Balș, județul 
Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea a 2 posturi contrac-
tual vacante, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011 cu 
modificările și completările ulte-
rioare,  astfel :  -1 post Șef 
Serviciu -Serviciul gestionare 
câini fără stăpân; -1 post șofer 
II -Compartiment protecție 
civilă. Condiții specifice: Șef 
serviciu: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; -studiilor 
universitare de master în dome-
niul administraţiei publice, 
management sau în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice sau cu diplomă 
echivalentă conform prevede-
rilor art.153 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulte-
rioare; -minimum 2 ani vechime 
în specialitatea studiilor. Șofer, 
treapta II: -studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
-minimum 3 ani vechime în 
muncă; -permis de conducere 
categoria B. Candidații vor 
îndeplini condițiile prevăzute la 
art.3 din H.G.nr.286/2011 repu-
blicată. Concursul va avea loc 
în data de 21.01.2021, ora 10:00 
-proba scrisă și în data de 
25.01.2021, ora 10:00 -interviu. 
Dosarele de concurs se depun la 
sediul Primăriei, Compartiment 
Resurse Umane în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, respectiv în peri-

oada 30.12.2020-13.01.2021, ora 
16:00. Bibliografiile se afișează 
la sediul  Primăriei Orașului 
Balș, județul Olt și pe site-ul 
Primăriei Orașului Bals, www.
primariabals.eu. Relații supli-
mentare se pot obține la telefon 
0249/450.145.

l  Primăria Municipiului 
Pașcani, cu sediul în Pașcani, 
judeţul Iași, Str.Ștefan cel 
Mare,  nr.16,  organizează 
concurs de recrutare în data de 
26.01.2021, la ora 10:00 -proba 
scrisă și în termen de maxim 4 
zile lucratoare de data susţi-
nerii probei scrise -interviul 
pentru ocuparea unui post 
contractual de execuţie vacant 
de muncitor necalificat treapta 
I, pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă din cadrul 
Serviciului  Administraţia 
Pieţelor. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească:  -condiţi i le 
prevăzute de art. 3 din H.G. 
nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și 
completările ulterioare; -studii 
generale; - minim 1 an vechime 
în muncă. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul 
instituţiei în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial 
al României, partea a III-a 
(până la data de 12.01.2021, 
inclusiv ora 15.30). Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6  
din H.G. nr.286/2011, cu modi-
ficările și completările ulteri-
oare. Condiţiile de desfășurare 
a concursului, condiţiile de 
participare la concurs și biblio-
grafia stabilită se afișează la 
sediul instituţiei și pe site-ul 
www.primariapascani.ro. 
Informaţii suplimentare se pot 

obţine la numărul de telefon 
0232/762.300, interior 111 
-compartiment Management 
Resurse Umane.

l U.M.02532 București, din 
Ministerul Apărării Naționale, 
organizează concursul pentru 
ocuparea următorului post 
vacant  de  personal  c iv i l 
contractual: -Redactor debu-
tant, la Redacția teritorială 
Timișoara din Trustul de Presă 
al Ministerului Apărării Națio-
nale prevăzut cu studii superi-
oare (instituție de învățământ 
superior, acreditată sau autori-
zată, cu diplomă de licență în 
domeniile: științe umaniste, 
științe sociale și politice, arte), 
vechimea în muncă sau în 
specialitatea studiilor absolvite 
- n u  s e  s o l i c i t ă ,  a s t f e l : 
-08.02.2021, ora 09:00 -proba 
practică (Cercul Militar Timi-
șoara, Piața Libertății, nr.7); 
-10.02.2021, ora 09:00 -interviul 
(Cercul Militar Timișoara, 
Piața Libertății, nr.7). Data 
limită de depunere a dosarelor 
-13.01.2021, ora 12:00 (la sediul 
U.M.02532 București, Bule-
vardul Unirii, nr.57, bloc E4, 
sector 3). Datele de contact ale 
s e c r e t a r i a t u l u i :  t e l e f o n 
021.327.63.59; 021.322.82.87 /
int.104.

l U.M.02532 București, din 
Ministerul Apărării Naționale, 
organizează concursul pentru 
ocuparea următorului post 
vacant de personal civil contrac-
tual :  -Redactor  gr. IA,  în 
Compartimentul Producție 
emisiuni în limba română la 
Redactia teritorială Târgu 
Mureș din Trustul de Presă al 
Ministerului Apărării Naționale 
prevăzut cu studii superioare 
(instituție de învățământ supe-
rior, acreditată sau autorizată, 
cu diplomă de licență în dome-
niile: științe umaniste, științe 
soc ia le  ș i  po l i t ice ,  ar te ) , 
vechimea în muncă sau în speci-
alitatea studiilor absolvite 
-minim 6 ani și 6 luni, astfel: 
-21.02.2021, ora 09:00 -proba 
practică (Cercul Militar Târgu 
Mureș, str.Revoluției, nr.5-7); 

-26.02.2021, ora 09.00, interviul 
(Cercul Militar Târgu Mureș, 
str.Revoluției, nr.5-7). Data 
limită de depunere a dosarelor: 
13.01.2020, ora 12:00 (la sediul 
U.M.02532 București ,  Bd.
Unirii, nr.57, bloc E4, sector 3). 
Datele de contact ale secretaria-
tului: telefon 021.327.63.59, 
021.322.82.87 /int.104.

l U.M.02532 București din 
Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursul pentru 
ocuparea următorului post 
vacant de personal civil contrac-
tual: -Redactor gr.I,  în Biroul 
„Ora Armatei” din Redacția 
emisiunilor militare de radio 
din Trustul de Presă al Ministe-
ru lu i  Apărăr i i  Naț ionale 
prevăzut cu studii superioare 
(instituție de învățământ supe-
rior, acreditată sau autorizată, 
cu diplomă de licență în dome-
niile: științe umaniste, științe 
soc ia le  ș i  po l i t ice ,  ar te ) , 
vechimea în muncă sau în speci-
alitatea studiilor absolvite 
-minim 3 ani și 6 luni, astfel: 
-02.02.2021, ora 09:00, proba 
practică; -04.02.2021, ora 10.00, 
interviul. Data limită de depu-
nere a dosarelor -13.01.2021, 
ora 12:00, (la sediul U.M.02532 
București, Bd.Unirii, nr.57, bloc 
E4, sector 3). Date de contact 
ale secretariatului la telefon 
021.327.63.59, 021.322.82.87 /
int.104.

CITAȚII
l Se citează Szucs Diana la 
Judecătoria Oravița în dosarul 
2394/273/2019 pentru termenul 
din 14 ianuarie 2021.

l România. Judecătoria Rupea. 
J u d e ț u l  B r a ș o v.  D o s a r 
nr.1034/293/2020 .  Pârâț i i 
Lenghel  Andrei ,  Hadnagy 
Vilma, Lenghel Edit căs.Cristea, 
Lenghel Andrei, sunt citați în 
proces de partaj de către recla-
manta Sandor Lenke, pentru 
termenul din 13 ianuarie 2021.

l Se citează numita Tirnovan 
Sofia Floarea născ. Timiș, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
1537/265/2019 al Judecătoriei 
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Năsăud, în proces cu Tirnovan 
Simion, având ca obiect divort, 
cu termen la 20.01.2021

l  Subsemnata Furu Ilona, 
anunț deschiderea procedurii 
de dispariție și declarare jude-
catorească a morții fratelui meu 
Varadi Gyorgy Laszlo, născut la 
data de 29.05.1969 și rog pe 
orcine are vreo informație 
despre această persoană să o 
comunic e  l a  dosaru l  n r. 
3988/211/2020, aflat pe rol la 
Judecătoria Cluj Napoca, cu 
t e r m e n  d e  j u d e c a t ă  l a 
01.03.2021, orele 11:00.

l Comunicat: În Atenţia Acţi-
onarilor Componente Auto 
SA, cu sediul în Topoloveni, 
CUI 162657. Având în vedere 
că prin Hotărârea AGEA 
nr.73/24.11.2020  s-a hotărât 
majorarea valorii nominale a 
acţiunii de la 12,98 lei la 2497 
l e i ,  p r i n  D e c i z i a  n r. 
18/22.12.2020 a Consiliului de 
Administraţie al societăţii 
Componente Auto SA a fost 
adoptată “Procedura privind 
derularea operaţiunilor de 
majorare a valorii nominale a 
acţiunilor societăţii Compo-
nente Auto SA”. Decizia 
împreună cu Procedura vor fi 
publicate pe site-ul www.
catgroup.ro pentru informarea 
acţionarilor și M.Of partea a 
IV-a. Informaţii și relaţii se 
pot obţine scriind la una din 
adresele cristina.f loroiu@
catgroup.ro, botescu.paul@
catgroup.ro 

DIVERSE
l Sc Impact Developer&Con-
tractor SA (titularul proiec-
tului) „Construire ansamblu 
locuințe colective 7 blocuri și 
parca j  subteran”  anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire ansamblu 
locuințe colective 7 blocuri și 
parcaj subteran” (denumirea 
proiectului ) ,  propus  a  f i 
amplasat în str.Aleea Teișani, 
nr.300-324, 394-410, sector 1, 
București (adresa amplasamen-

tului). Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului 
APM București din Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, București 
și la sediul Sc Impact Develo-
per&Contractor SA (denumirea 
titularului și adresa) Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr.172-176, sector 
1, București, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 09:00-12:00. 
Observaţii le publicului se 
primesc zilnic la sediul autori-
t ă ţ i i  c o m p e t e n t e  p e n t r u 
protecţia mediului APM Bucu-
rești.

l Anunt public privind decizia 
etapei de incadrare (SC Rewe 
Projektentwicklung Romania 
SRL). SC Rewe Projektentwic-
klung Romania SRL, titular al 
p r o i e c t u l u i  „ C o n s t r u i r e 
complex comercial parter, 
accese auto s i  pietonale, 
amenajari exterioare, sistema-
tizare verticala, imprejmuire si 
organizare de santier”, anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către APM Bucuresti, în cadrul 
proceduri i  de evaluare a 
impactului asupra mediului: 
nu se supune evaluării impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul „Construire complex 
comercial parter, accese auto si 
pietonale, amenajari exteri-
oare, sistematizare verticala, 
imprejmuire si organizare de 
santier”, propus a fi amplasat 
în Bucuresti, sector 5, Str. 
Soseaua Salaj nr. 324 - 326. 
Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
APM Bucuresti din Bucuresti, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 
1, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9:00 -12:00, precum și la 
următoarea adresă de internet 
http://apmbuc.anpm.ro/. 
Publicul interesat poate înainta 
comentar i i / obse rva ţ i i  l a 
proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina 
de internet a autorităţii compe-
t e n t e  p e n t r u  p r o t e c ţ i a 
mediului.

l În conformitate cu prevede-
rile Legii nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, cu modi-
ficările și completările ulteri-
oare, Societatea SECOM S.A. 
cu sediul în Dr. Tr. Severin,  
b-dul Carol I nr.53, jud. Mehe-
dinți, având numărul de ordine 
î n  r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i  
J25/172/1991, codul unic de 
înregistrare RO1605884 și o 
cifră anuală de afaceri de peste 
10 milioane lei, confirmă că a 
d e p u s  s u b  n u m ă r u l 
Internet-234632885-2020 din 
data de 22.12.2020, la A.N.A.F. 
jud. Mehedinți copie de pe situ-
aţiile financiare anuale pentru 
exerciţiul financiar 1 ian 2019– 
31 dec.  2019,  însoţ i te  de 
raportul administratorului.

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 S.R.L., intenționează 
să încheie un contract de achi-
ziție publică pentru Lucrări de 
proiectare, realizare, achiziție și 
montare de butaforii pentru 
proiectul „Amenajare parc 
tematic” în Parcul Pantelimon. 
„Documentația de atribuire” se 
poate solicita la adresa de 
email: achizitii@as3-strazi.ro 
sau la adresa din Șoseaua Gării 
Cățelu, nr.1M (Parc Pante-
limon), Sector 3, București. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 13.01.2021, ora 12:00. 

l  1 . Informaț i i  generale 
privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: U.A.T.
Comuna Tașca, comuna Tașca, 
Strada Mitru Vasile, nr.4, 
județul Neamţ, telefon/fax 
0 2 3 3 / 2 5 5 . 0 2 3 ,  e - m a i l : 
primaria_tasca@yahoo.com, 
cod fiscal 2614457. 2. Infor-
mații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să 
fie închiriat: trup de pășune 
din punctul „SMIDA”, aflat în 
domeniul public al Comunei 
Tașca, județul Neamț, în 

suprafață totală de 20ha, ce 
include: -Extravilan com.
Tarcău cu drept de proprietate 
comuna Tașca număr cadas-
t r a l  5 2 1 5 0 ;  - E x t r a v i l a n 
comuna Bicaz-Chei cu drept 
de proprietate comuna Tașca 
număr  cadas t ra l  50496 ; 
-Extravilan comuna Tașca 
număr cadastral 50625. Specia 
de animale care va pășuna 
preponderent: ovine, caprine, 
bov ine ,  conform H.C.L . 
nr.26/12.03.2020 și temeiului 
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 
3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul 
Secretariat. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se 
poate obține de la Comparti-
mentul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Tașca, 
Strada Mitru Vasile, nr.4, 
județul Neamţ. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 50Lei /
exemplar, se achită numerar la 
Casieria Primăriei Comunei 
Tașca. 3.4. Data-limită pentru 
sol ic itarea clarif icări lor : 
12.01.2021, ora 14:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a 
ofertelor: 20.01.2021, ora 
12:00. 4.2. Adresa la care 
t rebuie  depuse  ofer te le : 
Primăria Comunei Tașca, 
comuna Tașca, Comparti-
mentul Secretariat, Strada 
Mitru Vasile, nr.4, județul 
Neamţ. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința 

publică de deschidere a ofer-
telor: 20.01.2021, ora 12.30, 
Primăria Comunei Tașca, 
comuna Tașca, Strada Mitru 
Vasile, nr.4, județul Neamţ. 
6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente 
în  soluț ionarea l i t ig i i lor 
apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a 
Tribunalului Neamț, Piatra 
Neamț, B-dul Decebal, nr. 5, 
j u d e ț u l  N e a m ţ ,  t e l e f o n 
0233/212.717, fax 0233/232.363, 
e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 
28.12.2020.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport 
marfă pe numele Stănciulescu 
Aurel, emis ARR Dolj. Îl declar 
nul.

l Dumi&Ionica MD SRL-D, 
pierdut certificat constatator la 
terți, J6/522/2015.

l Pricoriciu Ion, cu domciul în 
Com. Telești, sat Șomănești nr. 
2, jud. Gorj, declară pierdut 
Atestat de transport marfă, 
eliberat de ARR Gorj.  Se 
declară nul!

l  A M F  F a r m a  S R L , 
J5/77/2017, CUI 36939437, 
declară piedut și nul Certifi-
c a t u l  c o n s t a t a t o r  n r. 
41352/10.07.2020.

l  K e i n  M o d a  S R L - D , 
CUI:36939844, J18/51/2017, 
declar pierdute și nule certificat 
c o n s t a t a t o r  c u  n r . 
32469/26.08.2019 și toate certifi-
catele constatoare pentru sediile 
secundare.

l Pierdut Certificat Consta-
tator de la sediul social al socie-
tății HI-Tech Investment SRL, 
a v â n d  J 2 2 / 1 5 8 / 2 0 1 9  ș i 
CUI:40417024, cu sediul social 
în Mun.Iași, str.Florilor, nr.38C, 
jud.Iași.


