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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi de TIR, Dane-
marca –Norvegia. Condiții de 
muncă și salarii avantajoase. 
Relații la telefon: +4528351103, 
+452341883. E-mail:  job.
drivers@intercargo-scandinavia.
dk

l Consola Grup Construct SRL 
angajează dulgheri cu experienţă 
pentru șantiere din Germania. 
Relaţii la telefon: 021.327.10.50, 
021.327.10.51, 021.321.36.39. 

l Primăria comunei Teliu, 
judetul Brașov, organizează în 
data de 01.11.2017 ora 10.00 
concurs pentru ocuparea unui 
post personal contractual în 
aparatul de specialitate al prima-
rului după cum urmeaza: 1. Un 
post personal contractual 
INSPECTOR DE SPECIALI-
TATE II în cadrul Comparti-
mentului Situaţii de Urgenţă 
- Mediu. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon: 0268/518316 
interior 2.

l Şcoala Gimnazială nr. 128 cu 
sediul în strada Ion Creangă nr. 
6, sector 5, București, telefon 
021.410.22.19, scoate la concurs 
în data de 10.11.2017 următoa-
rele posturi: -administrator 
financiar; -secretar. Informaţii 
suplimentare la sediul unităţii.

l Şcoala Gimnazială nr. 128 cu 
sediul în strada Ion Creangă nr. 
6, sector 5, București, telefon 
021.410.22.19, scoate la concurs 
în data de 10.11.2017 următoa-
rele posturi: -mecanic cu autori-
zaţie de fochist; -paznic; 
-îngrijitoare. Informaţii supli-
mentare la sediul unităţii.

l APA NOVA Bucureşti anga-
jează Instalator Alimentări Apă, 
Canal. Candidatul ideal: Studii: 
Învăţământ minim obiligatoriu/
Medii, Calificare: Instalator 
alimentări apă, Experienţă: 
minim 1 an. Responsabilităţi: 
realizarea unor lucrări de întreţi-
nere şi mentenenţă în reţeaua de 
apă potabilă/reţeaua de canali-
zare, execută lucrări de reme-
diere disfunctionalităţi din 
cadrul reţelei de alimentare cu 
apă/reţeaua de canalizare, înlo-
cuirea branşamentelor pe 
reţeaua de apă potabilă/reţeaua 
de canalizare. Descrierea compa-
niei: societate furnizoare de 
servicii publice în domeniul 
alimentării cu apă şi canalizare a 
Municipiului Bucureşti. Puteţi 
contacta la adresa de e-mail: 
recrutare@apanovabucuresti.ro/
telefon: 0374.39.81.67.

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs de recrutare în 
data de 15.11.2017, ora 10.00– 
proba scrisă, pentru ocuparea 

funcţiilor publice de execuţie 
vacante, astfel: •1 post consilier 
juridic clasa I, grad profesional 
debutant din cadrul Serviciului 
Administraţie Publică și Activi-
tăţi Electorale; •1 post consilier 
clasa I, grad profesional debu-
tant din cadrul Serviciului Mana-
gemenul Resurselor Umane. 
Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Sectorului 6: 
proba scr isă  în  data de 
15.11.2017, orele 10.00. Interviu: 
data și ora vor fi comunicate 
ulterior. Dosarele de înscriere se 
pot depune în termen de 20 zile 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 și trebuie 
să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 
din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici cu 
modificările și completările ulte-
rioare. Condiţiile de participare 
la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul și pe site-ul 
Primăriei Sectorului 6 www.
primarie6.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primă-
riei Sectorului 6- Serviciul 
Managementul Resurselor 
Umane și la nr. de telefon 
0376.204.439.

l U.A.T. Municipiul Sebeș orga-
nizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
determinată, până la data de 
29.11.2017, respectiv pe perioada 
de implementare a proiectului, a 
posturilor vacante din Unitatea 
de Management și Implementare 
a proiectului „Sprijin pregătitor 
pentru elaborarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Munici-
piului Sebeș” -cod proiect 
106138, respectiv a funcţiilor 
contractuale vacante de: -„soci-
olog” (cod COR 263201) -1 post; 
-„facilitator de dezvoltare comu-
nitară” (cod COR 341204) - 2 
posturi. Probele stabilite pentru 
concurs: probă scrisă și interviu. 
Data, ora și locul desfășurării 
concursului la proba scrisă: 
25.10.2017, ora 10:00, Mun. 
Sebeș, Parcul Arini, nr.1 (sediul 
Primăriei Municipiului Sebeș). 
Data, ora și locul desfășurării 
interviului se vor anunţa odată 
cu afișarea rezultatelor la proba 
scrisă. Data-limită până la care 
se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs: 18.10.2017, 
ora 16:30. Nivelul studiilor nece-
sare ocupării posturilor pentru 
care se organizează concursul: 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în specia-
litatea: sociologie pentru postul 
de „sociolog” și sociologie sau 
informatică pentru posturile de 
„facilitator de dezvoltare comu-

nitară”. Vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
posturilor pentru care se organi-
zează concursul: minim 3 ani. 
Condiţiile de participare și biblio-
grafia sau alte informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
instituţiei -Municipiul Sebeș, 
Parcul Arini, nr.1, Compartiment 
Resurse Umane, secretariatul 
comisiei de concurs este asigurat 
de către Nicoleta-Simona Irimie.

l Şcoala Gimnazială „Andrei 
Saguna” organizează  concurs 
pentru ocuparea a 0,75 post de 
îngrijitor II- învățământ preșco-
lar-G,grădinița PP Andrei 
Şaguna, post unic. Concursul se 
va desfășura astfel: - proba prac-
tică – 27.10.2017, ora 10,00; - 
interviul –  se va susține în data 
de 27.10.2017, ora 12,00. Condiții 
de participare: - studii generale; 
- cunoștinte în domeniul sănă-
tătii, securității în muncă și PSI. 
Data limită pentru depunerea 
dosarelor: 26.10.2017 ora 14,00. 
Dosarele de concurs se vor 
depune la secretariatul instituției 
Şcoala Gimnazială „Andrei 
Saguna”,. str.Principală,nr.164   
Relații suplimentare se pot 
obține la telefon 0257/380351 sau 
la sediul instituției.

l Scoala Gimnaziala Cosereni, 
cu sediul în localitatea Cosereni, 
strada Linia Mare, numărul.4, 
judeţul Ialomita., organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de:  
-Numele funcţiei: 1 post, 
muncitor calificat i cu atributii de 
sofer, studii gimnaziale, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: - Proba scrisă 
în data de 10.11.2017., ora 10.00.,  
- Proba interviu în data de 
10.11.2017,  ora 12.00, - Proba 
practică în data de 10.11.2017, 
ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: - studii (obligatoriu):  8 
CLASE; - vechime (obligatoriu): 
minim 1 an pe microbuz, 
Condiţii: - domiciliu in comuna 
Cosereni, judetul Ialomita; - 
permis conducere categoria D; - 
apt medical pentru condus 
microbuz scolar. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a la sediul Scolii Gimna-
ziale Cosereni. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Scolii Gimnaziale 
Cosereni, persoană de contact: 
Director, Profesor Neicu Elena 
telefon: 0720062717, fax: 
0243318829, E-mail sc_cose-
reni@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Nefrologie 
“Dr.Carol Davila” București 
scoate la concurs următoarele 
posturi vacante contractuale 

conform HG 286/2011: 1 post de 
infirmieră; 1 post de infirmieră 
debutantă; 2 posturi de îngriji-
toare; 2 posturi de muncitor cali-
ficat gr.IV- bucătar și 1 post de 
muncitor calificat gr.IV- fochist; 1 
post temporar vacant de asistent 
medical generalist gradul prin-
cipal cu studii postliceale și 1 
post temporar vacant de îngriji-
toare. Dosarele de concurs se 
depun la Biroul RUNOS din 
cadrul Spitalului până la data de 
19.10.2017, ora 14.00. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
27.10.2017, ora 9.00, iar proba 
interviu va avea loc în data de 
31.10.2017, ora 9.00, la sediul 
spitalului din Calea Griviţei, nr.4, 
sect.1, București. Mai multe 
informații pot fi obținute la avizi-
erul spitalului și pe site-ul www.
spcaroldavila.ro

l Serviciul public de gestionare 
a câinilor fără stăpân Slatina, cu 
sediul în strada Prunilor, 
numărul 8, judeţul Olt, organi-
zează concurs în data de 02 
noiembrie 2017, ora 10.00 -proba 
scrisă și în data de 06 noiembrie 
2017, ora 14.00 -interviul, pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a posturilor contractuale de 
execuție vacante: Tehnician 
Veterinar din cadrul Comparti-
mentului Asistență Medicală și 
Muncitor necalificat din cadrul 
Compartimentului Capturare, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Condiții specifice de participare 
la concurs: Compartimentul 
Asistență Medicală, pentru 
postul de tehnician veterinar: 
-studii medii, absolvite cu 
diplomă sau echivalentă în 
domeniul veterinar; -nu este 
necesară vechime în specialitatea 
studiilor; Compartimentului 
Capturare, pentru postul de 
muncitor necalificat: -studii 
-minim școală primară; -nu este 
necesară vechime. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune în perioada 12.10.2017-
25.10.2017, inclusiv, la sediul 
Serviciului public de gestionare a 
câinilor fără stăpân al munici-
piului Slatina, judeţul Olt, din 
strada Prunilor, numărul 8. Bibli-
ografia și conţinutul dosarului de 
participare se afișează la sediul 
instituţiei și pe site-ul: www.
spgcfs-slatina.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine prin secre-
tarul comisiei de concurs, la 
sediul instituţiei și la telefonul: 
0249.707.408 sau 0731.020.602.

l Centrul de Medicină Navală, 
cu  sediu l  în  loca l i ta tea 
Constanța, strada Dezrobirii, 
nr.80, județul Constanța, în 
conformitate cu Hotărârea de 
Guvern nr.286 din 23.03.2011, cu 
modificările și completările ulte-
rioare, organizează concurs 
pentru încadrarea unui post 
vacant de personal civil contrac-

tual de execuție -Asistent 
medical principal, cu specializare 
„laborator analize medicale”, 
studii medii (1 post). Concursul 
se va desfășura după următorul 
program: -verificarea îndeplinirii 
condițiilor necesare privind 
analiza dosarelor de înscriere, în 
perioada 26-27.10.2017; -susți-
nerea probei scrise, de către 
candidații declarați „admis” la 
selectarea dosarelor, în data 
02.11.2017, ora 10.00; -susținerea 
interviului, de către candidații 
declarați „admis” la proba scrisă, 
în data 08.11.2017, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale stabi-
l ite de HG 286/2011, cu 
modificările și completările ulte-
rioare. Condițiile specifice nece-
sare pentru ocuparea postului 
sunt: 1.Absolvirea unei școli 
postliceale cu profil sanitar sau 
studii echivalente acestora, 
conform HG 797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolven-
ților liceelor sanitare 1976-1994, 
inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare; 2.Vechime ca 
asistent medical: minim 5 ani, 
conform punctul 44-46 din 
Anexa -la Ordinul ministrului 
sănătății nr.1470/2011. 3.Speciali-
zare profesională în domeniul 
„Laborator analize medicale”. 
4.Promovarea examenului 
pentru obținerea gradului de 
asistent medical principal. 5.
Experiența profesională în 
domeniul postului minim 5 ani. 
6.Cunoștințe de operare pe 
calculator (Microsoft Office). 
7.Starea de sănătate corespunză-
toare atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unități sanitare 
abilitate. 8.Nivelul de acces la 
informații clasificate este „secret 
de serviciu”, fiind necesar 
acordul scris al persoanei care 
dorește să candideze privind 
verificarea în vederea obținerii 
autorizației de acces la informații 
clasificate, în situația în care va fi 
declarat „admis”. 9.Capacitatea 
de a se adapta și a lucra în 
echipă, rezistență la stres. Candi-
dații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
u n i t ă ț i i  d i n  l o c a l i t a t e a 
Constanța, strada Dezrobirii, 
nr.80, județul Constanța. 
Persoane de contact: Caizerliu 
Daniela-Adelina, telefon: 
0241.655.650, interior: 411, pluto-
nier major.Zaharia Florin, 
telefon: 0241.655.650, interior: 
404, 419. Documentele aferente 
concursului, respectiv anunțul 
cuprinzând condițiile generale și 
specifice, calendarul de desfășu-
rare a concursului, bibliografia și 
tematica se pot consulta la adre-
sele: www.navy.ro, www.posturi.

gov.ro sau la sediul Centrului de 
Medicină Navală.

l Liceul cu Program Sportiv, cu 
sediul în localitatea Brașov, 
strada Poarta Schei, numărul 39, 
judeţul Brașov, organizează 
concurs în data de 02.11.2017, 
conform HG 286/23.03.2011, 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractual vacante: 
-Secretar șef, 1 post; -Informati-
cian, 1 post; -Îngrijitor, 1 post. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 
02.11.2017, ora 9.00; -Proba prac-
tică în data de 02.11.2017, ora 
12.00; -Proba interviu în data de 
02.11.2017, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Secretar 
șef: -Studii: superioare absolvite 
cu diplomă de licență; -Vechime: 
minim 4 ani de muncă în învăță-
mântul preuniversitar; -Cunoș-
tințe de operare PC; -Cunoștințe 
de lucru în programul REVISAL 
și EDUSAL; -Cunoștințe privind 
redactarea și administrarea 
corespondenței; -Cunoștințe de 
arhivare a documentelor. -Infor-
matician: -Studii: superioare 
absolvite cu diplomă de licență; 
-Vechime: minim 3 ani de muncă 
în învățământul preuniversitar; 
-Competențe în depanarea și 
întreținerea hardware și software 
a calculatoarelor și a echipamen-
telor periferice; -Competențe în 
administrarea rețelelor de calcu-
latoare; -Competențe de operare 
a datelor și de instalare și utili-
zare a sistemelor de operare a 
softurilor educaționale. -Îngri-
jitor: -Studii: diplomă de bacala-
ureat; -Vechime: nu este cazul; 
-Abilități de lucru în echipă; 
-Capacitate de organizare a 
muncii. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Liceului cu 
Program Sportiv, Str.Poarta 
Schei, nr.39. Relaţii suplimentare 
privind conținutul dosarului de 
înscriere la concurs, tematică și 
bibliografie se obțin la sediul 
Liceului cu Program Sportiv. 
Persoană de contact: Drăcea 
D a c i a n a ,  t e l e f o n / f a x : 
0268.419.863, e-mail: lpsbrasov@
yahoo.com.

l Spitalul de Pediatrie Pitești, 
Judeţul Argeș, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale 
vacante nominalizate astfel: 1.un 
post kinetoterapeut, în Recupe-
rare, Medicină Fizică și Balneo-
logie, studii superioare, vechime 
minim 6 luni în specialitate, 
vacant pe perioadă nedetermi-
nată; 2.un post infirmier/ă în 
secţia Pediatrie II, studii școala 
generală, vechime minim 6 luni 
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în activitate, vacant pe perioadă 
nedeterminată; 3.un post infirmi-
er/ă în Bloc Operator Central, 
studii şcoala generală, vechime 
minim 6 luni în activitate, vacant 
pe perioadă nedeterminată; 4.un 
post îngrijitoare, în secţia Pedia-
trie II, studii şcoala generală, fără 
vechime, vacant pe perioadă 
nedeterminată; 5.un post îngriji-
toare, în secţia Pediatrie III, 
studii şcoala generală, fără 
vechime, vacant pe perioadă 
nedeterminată; 6.un post îngriji-
toare, în secţia Pediatrie IV, studii 
şcoala generală, fără vechime, 
vacant pe perioadă nedetermi-
nată; 7.un post îngrijitoare, în 
secţia Pediatrie IV, studii şcoala 
generală, fără vechime, vacant pe 
perioadă nedeterminată; 8.un 
post îngrijitoare, în secţia 
Chirurgie şi Ortopedie Infantilă, 
studii şcoală generală, fără 
vechime, vacant pe perioadă 
nedeterminată; 9.un post îngriji-
toare, Garderobă, studii şcoală 
generală, fără vechime, vacant pe 
perioadă nedeterminată; 10.un 
post subinginer I, în Comparti-
ment Securitatea Muncii, PSI, 
Protecţie Civilă şi Situaţii de 
Urgenţă, studii superioare de 
scurtă durată, vechime 6 ani şi 6 
luni, vacant pe perioadă nedeter-
minată; 11.un post muncitor 
calificat III, în Centrala Telefo-
nică, studii şcoala generală, 
vechime 3 ani în activitate, 
vacant pe perioadă nedetermi-
nată; 12.un post muncitor cali-

ficat III, în Centrala Telefonică, 
studii şcoala generală, vechime 3 
ani în activitate, vacant pe peri-
oadă nedeterminată; 13.un post 
kinetoterapeut, în Recuperare, 
Medicină Fizică şi Balneologie, 
studii superioare, vechime minim 
6 luni în specialitate, vacant pe 
perioadă determinată. Concursul 
se vor desfăşura la sediul unităţii 
din Piteşti, str.Dacia, nr.1, judeţul 
Argeş, în data de 06.11.2017- 
proba scrisă, ora 10.00, pentru 
poziţiile 1-9 şi 13 şi ora 14.00, 
pentru poziţiile 10-12, iar inter-
viul se va susţine în data de 
13.11.2017, ora 10.00, pentru toţi 
candidaţii promovaţi la proba 
scrisă, inclusiv după soluţionarea 
contestaţiilor. Data-limită până la 
care se pot depune dosarele 
candidaţilor: 25 octombrie 2017, 
ora 14.00, la serviciul Runos-Ju-
ridic-Contencios. Date de contact 
secretar comisie de concurs, 
telefon: 0248.220.800, interior: 
135. Temeiul legal HG 286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare.

l Liceul Tehnologic „Dacia” 
Piteşti, cu sediul în municipiul 
Piteşti, str.Henri Coandă, nr.4, 
județul Argeş, mail: dacialiceu-
tehnologic@yahoo.ro, organi-
zează, conform HG 286/2011, 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
vacante pe durată nedetermi-
nată: -un post de muncitor cali-
ficat I (zugrav-faianțar) COR 
713102; -un post de muncitor 

calificat I (bucătar) COR 512001. 
Nivelul minim de studii al candi-
daților: studii medii+curs de 
calificare/şcoală profesională în 
meserie. Vechimea minimă în 
meserie: 5 ani. Depunerea dosa-
relor de înscriere a candidaților 
se face la sediul unității, în peri-
oada: 12.10-25.10.2017, în inter-
valul orar 8.00-15.00. Concursul 
pentru ocuparea acestor posturi 
se desfăşoară la sediul unității 
după următorul program: 1.
proba scrisă: 02.11.2017, ora 
10 .00 ,  2 .proba  pract ică : 
03.11.2017, ora 9.00; 3.interviul: 
03.11.2017, ora 14.00; 4.afişare 
rezultate finale: 03.11.2017, ora 
18.00. Detaliile, condițiile de 
participare, tematica şi biblio-
grafia sunt afişate la sediul sau 
pot fi consultate pe site-ul 
unității. Relații suplimentare la 
sediul unității, persoană de 
contact este d-na Căpățână 
Silvia, de luni până vineri, între 
orele 8.30 şi 14.00, telefon/fax: 
0248.212.334. 

l Biblioteca Judeţeană „Petre 
Dulfu”, cu sediul în localitatea 
Baia Mare, Bulevardul Indepen-
denței, numărul 4B, judeţul 
Maramureş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -şef serviciu 
-Fondul Documentar al Acade-
miei Române, număr posturi: 1, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 2 noiem-
brie 2017, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 2 noiembrie 
2017, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență în domeniu; 

-vechime minim 8 ani în speciali-
tate; -activitate ştiințifică şi publi-
cistică demonstrată prin lista 
materialelor publicate (susți-
nute). Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Bibliotecii Județene „Petre 
Dulfu” Baia Mare. Relaţii supli-
mentare la sediul Bibliotecii 
Județene „Petre Dulfu” Baia 
Mare, persoană de contact: Pop 
Daniela, telefon: 0262.275.583, 
0751.607.134 (Alina Lemnean), 
fax: 0262.275.899, e-mail: biblio-
teca@bibliotecamm.ro.

l Direcţia de Asistenţă Socială 
Pantelimon, cu sediul în oraşul 
Pantelimon, strada Sfântul 
Gheorghe, numărul 32, judeţul 
Ilfov, în baza Legii 188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
publice de execuţie vacante: 
1.Consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior- 1 post- Serviciul 
Beneficii Sociale: -studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea 
studiilor de lungă durată absol-
vite, necesare exercitării funcţiei 
publice de minim 9 ani; 2.Consi-
lier, clasa I, grad profesional 
debutant- 1 post- Serviciul Bene-
ficii Sociale: -studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; 3.Inspector, clasa I, grad 
profesional debutant- 1 post- 
Compartiment Relaţii  cu 
Publicul şi Registratură: -studii 
universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; 4.Referent, clasa III, grad 
profesional superior- 1 post- 
Serviciul Financiar-Contabilitate 
şi Buget: -studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat ; 
-vechime în muncă necesară 
exrcitării funcţiei publice de 
minim 9 ani. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -Proba 
scrisă: 14.11.2017, ora 10.00, la 
sediul Direcţiei de Asistenţă 
Socială din Oraşul Pantelimon, 
strada Sfântul Gheorghe, 
numărul 32, judeţ Ilfov. -Inter-
viul: 17.11.2017, ora 10.00, la 
sediul Direcţiei de Asistenţă 
Socială din Oraşul Pantelimon, 
strada Sfântul Gheorghe, 
numărul 32, judeţ Ilfov. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul 
instituţiei în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial. Date de 

contact: 021.301.70.84, interior: 
232 şi pe site.

l Oraşul Târgu Frumos, cu 
sediul în strada Cuza Vodă, nr.67, 
localitatea Târgu Frumos, judeţul 
Iaşi, organizează, conform preve-
derilor HG nr.611/2008, concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a func-
ției publice de execuție vacante 
de referent III asistent din cadrul 
Compartimentului Evidența 
Persoanelor. Concursul va avea 
loc în data de 10 noiembrie 2017, 
ora 10.00, probă scrisă, iar data şi 
ora interviului vor fi anunțate 
după proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se vor depune în termen 
de 20 zile calendaristice de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la secretariatul 
comisiei de concurs, telefon: 
0232.710.906, interior: 105. 
Condiţiile de participare la 
concurs: Candidații trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 R2/A, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Condiţii de studii: Studii 
medii finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; Condiţii de vechime: 
Minim 6 luni în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de execuţie de 
grad profesional asistent 
conform art.57, alin.5), lit.a) din 
Legea nr.188/1999 (R/A), privind 
Statutul funcţionarilor publici. 
Alte informaţii pot fi obţinute la 
sediul instituţiei sau de pe site-ul: 
www.primariatgfrumos.ro, la 
secţiunea „Anunţuri publice”, 
„Concursuri”. 

l  Teatru l  de  Animaț i e 
Țăndărică, cu sediul în Bucureşti, 
Str.Eremia Grigorescu, nr.24, 
sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de: -Atelier 
Scenă: Maestru lumini treapta I, 
1 post; Muncitor din activitatea 
specifică instituțiilor de specta-
cole treapta II (Recuziter), 1 post; 
-Serviciul Producție Aprovizio-
nare: Inspector de specialitate (S) 

I, 1 post; Formație Muncitori: 
Muncitor din activitatea specifică 
instituțiilor de spectacole treapta 
I (Mânuitor decor), 1 post, 
conform HG nr.286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. Docu-
mente necesare pentru întoc-
mirea dosarului de concurs: 
-cerere de înscriere la concurs 
adresată conducătorului institu-
ţiei publice organizatoare; -copia 
actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; -copiile 
documentelor care să ateste 
nivelul studiilor şi ale altor acte 
care atestă efectuarea unor speci-
alizări, precum şi copiile docu-
mentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului 
solicitate de instituția publică; 
-copia carnetului de muncă sau, 
după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie şi/
sau în specialitatea studiilor; 
-cazierul judiciar; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candida-
tului sau de către unităţile sani-
tare abilitate. Adeverinţa care 
atestă starea de sănătate conţine, 
în clar, numărul, data, numele  
emitentului şi calitatea acestuia, 
în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii; -curriculum 
vitae. Copiile de pe certificatele 
prevăzute mai sus se prezintă 
însoţite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către secre-
tariatul comisiei de concurs, sau 
în copii legalizate. Conform art.3 
al HG nr.286/2011, pentru a 
ocupa un post contractual vacant 
sau temporar vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții generale: a)are 
cetățenia română, cetățenie a 

Ministerul Finanțelor Publice. 

Agenția Națională de Adminis-

trare Fiscală. Direcția Gene-

rală Regională a Finanțelor 

Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice 

Prahova. Serviciul Fiscal Oră-

șenesc Bușteni anunță organi-

zarea licitației privind vânza-

rea următoarelor bunuri mobi-

le, proprietatea debitorului 

S.C. MIT KARLA VAL TRUST 

S.R.L.: Excavator Atlas 1404, 

an fabricație 1997 - preț 

68.125 lei. Prețul de vânzare 

nu conține T.V.A. Licitația se va 

desfășura la sediul organului 

fiscal din Bușteni, str. Nestor 

Ureche, nr. 3, jud. Prahova, în 

ziua de 26.10.2017, ora 

12.00. Anunțul nr. 37417/ 

10.10.2017 poate fi consultat 

la sediul organului fiscal, la 

primărie și pe site-ul ANAF (li-

citații). Pentru date suplimen-

tare privind condiții de partici-

pare si acte necesare la depu-

nerea ofertelor, puteți apela 

nr. de telefon 0244.320.155, 

persoană de contact Mihai 

Voicu.
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altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c)are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exer-
cițiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
țile sanitare abilitate; f)îndepli-
nește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite 
cu intenție, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. 1.Pentru 
Maestru lumini treapta I, 
concursul se va desfășura astfel: 
-Proba practică în data de 06 
noiembrie 2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 10 noiembrie 
2017, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii specifice: -Studii 
medii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat ; 
-Vechime în domeniul artistic, în 
instituțiile de artă și spectacole 
(teatru) de minimum 5 ani. 2.
Pentru Muncitor din activitatea 
specifică instituțiilor de specta-
cole treapta II (Recuziter), 
concursul se va desfășura astfel: 
-Proba practică în data de 06 
noiembrie 2017, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 10 noiembrie 
2017, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii specifice: -Studii 
medii; -Vechime în muncă: nu 
este necesară. 3.Pentru Inspector 
de specialitate (S) I, concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 06 noiembrie 2017, ora 
11.00; -Proba interviu în data de 
10 noiembrie 2017, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii 
specifice: -Studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul juridic; -Vechime în 
muncă de minimum 15 ani; 
-Experiență privind activitatea 
administrativă în instituțiile 
publice; -Cunoștinţe de operare/
programare pe calculator, 
respectiv Microsoft Office: Word, 
Excel, Power Point- nivel 
avansat. 4.Pentru Muncitor din 
activitatea specifică instituțiilor 
de spectacole treapta I (Mânuitor 
decor), concursul se va desfășura 
astfel: -Proba practică în data de 

06 noiembrie 2017, ora 14.00; 
-Proba interviu în data de 10 
noiembrie 2017, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii 
specif ice :  -Studi i  medi i ; 
-Vechime în muncă peste 15 ani. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publi-
cării prezentului anunț în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Teatrului de Animaţie 
Ţăndărică, din Str.Eremia 
Grigorescu, nr.24, sector 1, etaj 
2, Birou Director adjunct, de 
luni până vineri, între orele 
10.00-15.00. Informații supli-
mentare se pot obține la nr.
telefon: 021.316.30.02. 

CITAȚII
l Doamna Niţă Cristina este 
citată pantru data de 26.10.2017, 
la Judecătoria Botoșani, în cali-
tate de pârât, în dosarul nr. 
4021/193/2017.

l Pârâtul Feraru Ionite, domici-
liat în sat Şerbotești, com.Solești, 
jud.Vaslui, este citat la Judecă-
toria Vaslui, în dosar nr. 
3264/333/2016, având ca obiect 
declararea judecătorească a 
morţii, în contradictoriu cu recla-
mantul Feraru Sorin, pentru 
termenul din 10.11.2017, ora 
8.30. 

l Cîmpeanu Dumitru, cu 
ultimul domiciliu în localitatea 
Predești, judeţul Dolj, este 
chemat în calitate de pârât, în 
data de 26.10.2017, la Judecă-
tor ia  Cra iova ,  în  dosar 
16302/215/2016, complet CMF1, 
ora 8.30, având ca obiect partaj 
de bunuri comune, reclamantă 
fiind Sîrbu Florica.

l Pârâta Cherciu Mirela, 
născută Bănică,  la  data 
06.09.1958, în mun. Lugoj, jud. 
Timiș, cu domiciliu necunoscut, 
este chemată pentru ziua de 14 
noiembrie 2017, ora 9.00, în 
proces cu reclamantul Cherciu 
Dorin Gheorghe, la Tribunalul 
Timiș, Timișoara, Piața Țepeș 
Vodă, nr.2, sala 171, complet 
n c 6 m f - p i ,  î n  D o s a r  n r. 
2271/30/2017, fond exequator 
recunoașterea înscrisurilor și 
hotărârilor străine.

l Moise Ştrul este citat în cali-
tate de intimat la Tribunalul Iași, 
str. Elena Doamna, nr.1A în ziua 
de 07 noiembrie 2017, orele 09.00 
la completul civ. A9 în dosarul 
41055/245/2014 pentru uzuca-
piune în contradictoriu cu 
Butnariu Constantin și Butnariu 
Tatiana în calitate de intimați și 
Unitatea Administrativ Terito-
rială Municipiul Iași prin Primar 
în calitate de apelant.

l Se citează numiții Mihoc 
Nastasia, Mihoc Maria, Pop Ianka, 
Pop Ioan, Pop Marina și Clipotă 
Maria, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1674/265/2017 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu 
Miron Ioan-Vasile și Miron 
Ana-Maria, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ș.a., cu termen la 
24.10.2017

l Ghironte Rosa - Mihaela și 
Ghironte Silviu sunt citați în data 
de 17.10.2017 la sala J 1, ora 9.00, 
în dosar 11672/197/2016 având 
ca obiect rezoluția contract între-
ținere în contradictoriu cu Balint 
Gavrilă.

l Dosar nr.4620/212/2017, 
Obiectul dosarului: Declarare 
judecătorească a morţii; Desti-
natar: Patachia Ion, Com.Valu 
lui Traian/sat Valu lui Traian, str.
Şcolii, nr.9A. Citaţie. Sunteţi 
chemat în această instanţă, cam./
sala 4, complet C35, în data de 24 
oct.2017, ora 13.30, în calitate de 
pârât, în proces cu Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Constanţa, 
în calitate de reclamant.

l Judecătoria Tîrgu Neamţ, 
B-dul.Mihai Eminescu, Bl.M11, 
sc.C, parter, cod 615200, Judeţul 
Neamţ, Tel./fax 0233.790.844, 
E-mail: judecatoria-targu-
n e a m t @ j u s t . r o ,  D o s a r 
nr.924/321/2017. Emisă la data de 
08.06.2017. Somaţie privind 
uzucapiunea, art.1052 alin.2 
CPC, în baza art.1052 din noul 
cod de procedură civilă, vă înști-
inţăm că reclamanta posesoare:  
Atudorei Maria, domiciliată în 
sat Grumăzești, comuna Grumă-
zești, jud.Neamţ, invocă dobân-
direa dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra următo-
rului imobil: suprafaţa de 
2088mp, teren arabil situată în 
intravilanul sat/comuna Grumă-
zești, judeţul Neamţ, sola 21, 
parcela 797, avînd următoarele 
vecinătăţi: nord- Drum sătesc, 
est- Drum sătesc, Atudorei Vale-
rica, sud- Circei Dumitru, 
Hantăr Mihai, Atudorei Valerica 
și vest- Drum sătesc, care nu este 
înscrisă în cartea funciară. În 
termen de 6 luni de la emiterea 
prezentei somaţii toţi cei intere-
saţi pot face opoziţie la cererea 
formulată de către reclamantă, 
opoziţie care se va depune la 
sediul Judecătoriei Tg.Neamţ, la 
dosarul cauzei. În situaţia în care 
în termen de 6 luni de la emiterea 
celei din urmă publicaţii nu se 
vor formula opoziţii la cererea 
depusă de reclamantă, se va trece 
la judecata cererii. Președinte, 
Oana Livia Apetri, Grefier, 
Violeta Apopei.

DIVERSE  
l Stirom S.A. cu sediul în Bucu-
rești, sector 3, Bd. Th. Pallady 
nr.45, titular al activităţii de 

„Instalaţii pentru fabricarea 
articolelor de sticla cu o capaci-
tate mai mare de 20 tone/zi” 
anunţă depunerea documentelor 
de susţinere a solicitării de 
emitere a autorizaţiei integrate de 
mediu pentru obiectivul din 
București, sector 3, Bd. Th. 
Pallady, nr.45. Obţinerea de 
informaţii suplimentare, depu-
nerea de sugestii și propuneri se 
pot efectua în zilele lucrătoare, 
între orele 8.00-16.00, la adresa 
A.P.M. București, Aleea lacul 
Morii, nr.1, sector 6, București, 
t e l :  0 2 1 . 4 3 0 . 6 6 . 7 7 ;  f a x : 
021.430.66.75.

l SC Agro Greenfood SRL, 
titular al proiectului “Construire 
ferma pentru bovine de carne in 
localitatea Misca, jud. Arad”, in 
sat Misca, FN (CF 301414- 
Misca), jud. Arad, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii luarii deciziei etapei de 
incadrare de catre Agentia 
pentru Protectia Mediului Arad 
in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului si de evaluare adecvata, 
pentru proiectul mentionat mai 
sus. Proiectul deciziei de inca-
drare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului din Arad, Splaiul 
Mures, FN, de luni pana vineri, 
intre orele 09-14, precum si la 
urmatoarea adresa de internet; 
www.apmar.anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta comen-
tarii/observatii la proiectul deci-
aiei de incadrare in termen de 5 
zile de la data publicarii prezen-
tului anunt, pana la data de 
16.10.2017.

l Comuna Aluniș anunță 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către APM Mureș, pentru 
proiectul ,, Asfaltare străzi în 
comuna Aluniș, județul Mureș ’’ 
propus a fi amplasat în localită-
țile Aluniș, Lunca Mureșului și 
Fițcău, străzi în comuna Aluniș, 
județul Mureș. Proiectul deciziei 
de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate 
la sediul APM Mureș din Tg. 
Mureș, str. Podeni nr. 10, în zilele 
de luni, între orele 9 – 15 și marți 
– vineri între orele 9 – 12 precum 
și la următoarea adresă de 
internet: http II: apmms.anpm.
ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunț, până la 
data de 16.10.2017.  

l SC Rewe (Romania) SRL cu 
sediul in loc.Stefanestii de Jos, 
str.Busteni, nr.7, jud. Ilfov, CP 
077175, CUI RO13348610, 
J23/886/2005, anunta solicitarea 
emiterii autorizatiei de mediu 
pentru activitatile: supermar-

ket-cod CAEN 4711-comert cu 
amanuntul in magazine nespeci-
alizate cu vanzare predominanta 
de produse alimentare, bauturi si 
tutun; cod CAEN 4724 -comert 
cu amanuntul al painii, al produ-
selor de patiserie, si produselor 
zaharoase in magazine speciali-
zate, desfasurata pe amplasa-
mentul situat in Mun.Satu Mare, 
Bulevardul Closca, nr.47, jud. 
Satu Mare. Consultarea docu-
mentatiei, sugestii, reclamatii se 
pot depune la sediul Agentiei 
pentru protectia mediului Satu 
Mare, str.Mircea cel Batran 
nr.8/B, in zilele de luni- joi intre 
orele 8-16 si vineri intre orele 
8-14. Pentru orice informatii 
referitoare la activitate va puteti 
adresa la Agentia pentru 
protectia mediului Satu Mare la 
nr.tel 0261-736003; fax 0261-
733500, email: office@apmsm.
anpm.ro

l SC Rewe Romania SRL, cu 
sediul in judetul Ilfov, localitatea 
Stefanestii de Jos, Str.Busteni, 
nr.7, cod postal 077175, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii pentru obtinerea 
Autorizatiei de Mediu necesara 
functionarii  punctului de lucru 
Penny Market din Agigea, Str.
Trandafirului nr.1 si Bujorului 
nr.2, Jud.Constanta. Informatiile 
privind potentialul impact 
asupra mediului al proiectului 
propus pot fi consultate, iar even-
tualele sugestii si contestatii se 
pot depune in scris, sub semna-
tura si cu date de identificare, la 
sediul APM Constanta, Str.Unirii 
nr.23, Constanta.

l În conformitate cu prevederile 
Legii Apelor nr.107/1996, cu 
modificările și completările ulte-
rioare, Titularul: UAT Comuna 
Turnu-Ruieni, Nr.45, Localitatea 
Turnu-Ruieni, Judeţul Caraș-Se-
v e r i n ,  n u m ă r  t e l e f o n : 
0255.510.221, intenţionează să 
solicite de la AN „Apele 
Române” -Direcţia Apelor Banat 
aviz de gospodărire a apelor/
acord de amplasament pentru 
investiţiile: „Extindere reabilitare 
și modernizare sistem de alimen-
tare  cu  apă  în  comuna 
Turnu-Ruieni, jud.Caraș-Se-
verin”; „Extindere sistem de 
canalizare și realizare racorduri 
în comuna Turnu-Ruieni, jud.
Caraș-Severin” din bazinul 
hidrografic al râului Sebeș; 
„Modernizare străzi în comuna 
Turnu-Ruieni, satele Zervești, 
Dalci, Turnu-Ruieni și Borlova, 
jud.Caraș-Severin”; „Sistem de 
alimentare cu apă în localitatea 
Muntele Mic, comuna Turnu-Ru-
ieni, jud.Caraș-Severin”; „Reali-
zare sistem de canalizare în 
localitatea Muntele Mic, comuna 
Turnu-Ruieni, jud.Caraș-Se-
verin”, amplasate în comuna 
Turnu-Ruieni, judeţul Caraș-Se-
verin, Localitatea sau localităţile 

din zona:  Comuna Turnu-Ru-
ieni: sate: Borlova, Turnu-Ruieni, 
Zervești și Dalci. Această inves-
tiţie este -existentă -cu extindere 
de reţele. Persoanele care doresc 
să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului 
de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa menţionată. Persoanele 
care doresc să transmită obser-
vaţii, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului sau la 
Malarescu Mihai, primar, 
0255.510.221, după data de 
10.10.2017. 

l Această informare este efec-
tuată de către Primăria Comunei 
Clinceni, cu sediul în comuna 
Clinceni, str. Principală, nr. 107A, 
judeţul Ilfov, tel. 021.369.40.41 ce 
intenţionează să solicite de la 
SGA Ilfov Bucuresti, aviz de 
gospodărire a apelor pentru 
„Reactualizare Plan Urbanistic 
General Comuna Clinceni, judet 
Ilfov”. Această solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificările și completările ulte-
rioare. Persoanele care doresc să 
obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului 
de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa menţionată. Persoanele 
care doresc să transmită obser-
vaţii, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului, 

l Primăria Comunei Clinceni, 
cu sediul în comuna Clinceni, str. 
Principală, nr. 107A, judeţul 
Ilfov, tel. 021.369.40.41, după 
data de 04.10.2017.
Primăria Comunei Clinceni cu 
sediul în comuna Clinceni, str. 
Principală, nr. 107A, judeţul 
Ilfov, titular al planului „Reac-
tualizare Plan Urbanistic 
General Comuna Clinceni, judet 
Ilfov”, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu 
pentru planul menţionat și 
declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/ 
programului poate fi consultată 
la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov 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  A.P.M. Ilfov,  (tel . 
021/4301523, 021/4301402), în 
termen de 15 zile de la data 
publicării anunţului. 

l S.C. Irish Pub Concept S.R.L. 
cu sediul în str. Smardan, nr. 
23-25, sector 3, București, înregis-
trată la O.N.R.C.- O.R.C.T.B. cu 
C.U.I. nr. 24721179 informează 
pe cei interesaţi că s-a depus soli-
citarea pentru emiterea autoriza-
ţiei de mediu pentru activitatea 
Restaurant- Kilkenny. Desfășu-
rată în str. Franceză nr. 46-48, 
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sector 3, Bucureşti. Informaţii se 
pot solicita la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Bucu-
reşti din sectorul 6, Aleea Lacul 
Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii- 
în spatele benzinăriei Lukoil), 
între orele 9:00-12:00, de luni 
până vineri. Propunerile sau 
contestaţiile se pot depune la 
sediul A.P.M. Bucureşti în termen 
de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

SOMAȚII  
l Emisa in temeiul art.130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin incheierea de 
sedinta din data de 03.10.2017, 
privind cererea inregistrata  sub 
dosar nr. 1662/246/2017 al Judeca-
toriei Ineu de catre Pantea Nicolae, 
domiciliat in comuna Archis nr. 
155A, jud. Arad, prin avocat 
Leucuta Ioan, cu domiciliul ales in 
Ineu, Str. Republicii nr. 20F, jud. 
Arad, prin care solicita sa se 
constate ca a dobandit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune in 
cota de 1/1, asupra imobilului 
inscris in CF 300921 Archis, 
provenit din conversia de pe hartie 
a FC vechi 246 archis, nr top 119/2, 
teren in suprafata de 1116 mp, 
prin uzucapiunea, de 20 ani de la 
moartera proprietarei tabulare 
Tica Floare, casatorita cu Tica 
Alexandru, nascuta Barna Floare, 
de sub B1, decedata la data de 17 
martie 1984. Petentul sustine ca a 
posedat imobilul de mai sus in 
mod pasnic, public, continuu si sub 
nume de proprietar, fara ca alte 
persoane sa faca acte de depose-
dare sau tulburare, peste 20 de ani 
de la decesul proprietarei tabulare, 
respectiv ca plateste taxe si impo-
zite pentru acest teren la Primaria 
comunei Archis. Toti cei interesati  
au posibilitatea sa depuna DE 
INDATA  opozitie  la Judecatoria 
Ineu deoarece in caz contrar, in 
termen de o  luna de la ultima 
afisare sau publicare se va proceda 
la analizarea cererii petentului cu 
privire la constatarea dreptului sau 
de proprietate.

l Emisa in temeiul art.130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, 
privind cererea inregistrata sub 
dosar nr. 1461/246/2017 al Jude-
catoriei Ineu, formulata de  
petentul Iertea Mihai domiciliat 
in comuna Tirnova, sat Agrisu 
Mare, nr.351, jud.Arad, prin care 
solicita constatarea dobandirii 
dreptului de proprietate prin jonc-
tiunea posesiilor, asupra intreg 
imobilului inscris in cartea 
funciara nr. 308242 Tirnova, CF 
vechi 1901, indentificat prin 
numarul topografic 447-448/b2, 
de sub A1 si A1.1, respectiv 
asupra terenului intravilan, curte 
si gradina in suprafata de 1260 
mp.si asupra casei nr.adm. vechi 
303,nr. adm. nou 351 din Agrisu 
Mare, com Tirnova , prin uzuca-
piunea, de 20 ani de la moartera 
proprietarului tabular, defuncta 

Cocota Livia- nascuta Bogdan, 
decedata Motica Livia in 
04.12.1990, de sub B1.Petentul 
sustine ca foloseste imobilul prin 
jonctiunea posesiei sale cu posesia 
antecesorilor sai – Ertea Mihai si 
Ertea Saveta, aceeiasi cu  Iertea 
Mihai si Ertea Saveta.parintii sai 
decedati in 31.12.1989, respectiv 
in 01.03.2007, de peste 20 ani de la 
moarte proprietarului tabular 
respectiv din anul 1984. toti cei 
interesati au posibilitatea sa 
depuna DE INDATA opozitie la 
Judecatoria Ineu deoarece in caz 
contrar, in termen de o luna de la 
ultima afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii 
petentilor cu privire la constatarea 
dreptului lor de proprietate.

l Prin cererea inregistrata sub 
dosar nr. 1306/246/2017 petentul 
Leucuta Ioan Daniela, CNP 
1860905022998 domiciliat in 
Chislaca, nr. 15, com. Craiva, jud. 
Arad, solicita inscrierea dreptului 
de proprietate asupra imobilului 
teren extravilan inscris in CF. Nr. 
302811 Craiva provenit din 
conversia pe hartie a CF vechi 611 
Chislaca compus din teren intra-
vilan cu nr.top.363/74 in suprafata 
de 1439 mp. imobil asupra caruia 
figureaza ca proprietar tabular 
defunctul Irimie Vasile de sub B1 
decedat la 18.11.1965 prin joncti-
unea posesiei. In urma acesteia 
sunt somatii, in baza art. 130 din 
Decretul –lege nr. 115/1938, toti 
cei interesati au posibilitatea sa 
depuna DE INDATA opozitie la 
Judecatoria Ineu deoarece in caz 
contrar, in termen de o luna de la 
ultima afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii 
petentilor cu privire la constatarea 
dreptului lor de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
S.C. UTILTRANS S.A., cu sediul 
social în Bucureşti,  b-dul. Preci-
ziei nr. 40A, sector 6, convoacă: 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor în data de 
13.11.2017, ora 10.00, la adresa 
sediului social de mai sus, cu 
următoarea ordine de zi: 1) Ratifi-
carea actului de partaj voluntar 
a u t e n t i f i c a t  s u b  n r . 
3710/28.09.2017 de notar public 
Banu Claudia- Mihaela, cu sediul 
biroului în Rm. Vâlcea– judeţ 
Vâlcea, încheiat cu soţii Gruia 
Daniela, CNP 2670804463015 şi 
G r u i a  C r i s t i a n ,  C N P 
1700501463021, cu privire la 
terenul în suprafaţa de 2.000 mp, 
categoria de folosinţă arabil, 
situat în intravilanul oraşului 
Voluntari, bd. Pipera (fosta şos. 
Pipera- Tunari), tarla 49, parcela 
1004, judeţ Ilfov, cu număr cadas-
tral 118943, înscris în CF nr. 
118943 a localităţii Voluntari, 
judeţ Ilfov, act încheiat în numele 
UTILTRANS S.A. de Preşedin-
tele Consiliului de Administraţie, 
dna Florescu Cristiana- Clara, 

CNP 2660409384181. 2) Împuter-
nicirea Preşedintelui Consiliului 
de Administraţie, dna Florescu 
C r i s t i a n a -  C l a r a ,  C N P 
2660409384181, de a urmări înca-
sarea sumei ce urmează a fi dato-
rată în baza actului de partaj cu 
titlu de sulta, urmând a îndeplini 
orice formalităţi prevăzute de 
legislaţia în vigoare în vederea 
încasării sultei, inclusiv de a da 
declaraţii în forma autentică de 
încasare a sultei şi de radiere a 
ipotecii legale. 3) Diverse. În caz 
de neîntrunire a cvorumului, 
şedinţa adunării generale se 
reprogramează pentru data de 
16.11.2017, la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Documentele cu privire la 
ordinea de zi pot fi consultate de 
către acţionarii interesaţi, la sediul 
societăţii, începând cu data de 
16.10.2017.

l Nr. 688 /10.10.2017. Convo-
cator. Subscrisa Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul ales în Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului, nr.7A, 
jud.Mehedinti, CIF:31215824, 
înregistrată în RFO II sub nr. 
0649, în calitate de administrator 
judiciar al SC Net Integration 
Technologies SRL – în insolvență, 
in insolvency, en procedure collec-
tive, cu sediul în Bucureşti, 
Splaiul Independentei, nr.273, 
c o r p  1 ,  e t . 3 ,  s e c t o r  6 , 
CIF:15029366, J40/11857/2002, 
numit prin Încheierea din data de 
29.06.2017, pronunţată de Tribu-
nalul Bucureşti, Secţia a VII - a 
Civilă, în dosarul nr. 23504/3/2017 
în temeiul art. 53 alin. (1)1 şi art. 
58 alin. (1) lit. g)2 din Legea 
85/2014, convoacă Adunarea 
Generală a Asociatilor  S.C. Net 
Integration Technologies S.R.L. 
care se va desfăşura în DATA de 
31.10.2017, ORA 1500, la sediul 
ales al administratorului judiciar 
din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud.Mehedinti. Ordine de 
zi: 1. Desemnarea unui adminis-
trator special care să reprezinte 
interesele societății şi ale asocia-
tilor şi care să participe la proce-
dură pe seama debitorului, 
precum şi stabilirea retribuției 
acestuia. Accesul Asociatilor la 
Adunarea Generală se face în 
baza procurii speciale acordată 
persoanei fizice/juridice care îi 
reprezintă. Asociatii Societății au 
posibilitatea de a vota prin cores-
pondență. În acest sens, pe baza 
convocatorului, acționarii vor 
prezenta, în forma scrisă, sub 
semnătură şi cu aplicarea ştam-
pilei, comentariile şi poziția lor cu 
privire la fiecare aspect de pe 
ordinea de zi. Administraor judi-
ciar Consultant Insolventa SPRL.

LICITAȚII  
l Şcoala Gimnazială nr. 128 cu 
sediul în strada Ion Creangă nr. 6, 
sector 5, Bucureşti, telefon 
021.410.22.19, organizează lici-
taţie pentru închirierea spaţiului 

excedentar –sală sport- în data de 
20.11.2017, ora 14. Informaţii 
suplimentare la sediul unităţii.

l Anunt. Consiliul Local al 
Comunei Slava Cercheza, cu 
sediul in localitatea Slava 
Cercheza, Str.Principala, nr. 224, 
judetul Tulcea, cod fiscal 4994700, 
telefon/fax 0240.551.681, anunta 
ca pe data de 24.10.2017,ora 
10.00, la sediul Primariei comunei 
Slava Cercheza, va avea loc 
concesionarea prin licitatie 
publica deschisa a unui lot de 
teren amplasat in intravilan 
agricol sat Slava Rusa, comuna 
Slava Cercheza,avand urma-
toarea suprafata: Teren in supra-
fata de: 10.789 mp, Tar.38, parc.
A2187. Documentatia privind 
organizarea si desfasurarea licita-
tiei pentru concesionarea acestui 
teren evidentiat mai sus, se poate 
procura contra cost de la sediul 
primariei, zilnic intre orele 08.00-
16.00, incepand cu data de 
16.10.2017, persoana de contact 
-Haralambie Valentin. Se pot soli-
cita clarificari pana cel tarziu la 
data 20.10.2017. Documentele 
necesare participarii la licitatie se 
pot depune pana la data de 
23.10.2017, ora 15.00, la registra-
tura Primariei Slava Cercheza. 
Instanta competenta la solutio-
narea litigiilor -Tribunalul Tulcea.

l Foraj Bucuresti SA Bucureşti, 
str. Cpt. Aviator Gheorghe Deme-
triade, nr. 14, sector 1, cod de 
identificare fiscală 1567268, 
număr de ordine în registrul 
comerţului J40/1864/1991, prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică pornind de la 
valoarea de evaluare pachetul de 
4.563.372 actiuni, reprezentand 
95,8013% din capitalul social al 
Foradex Vest SA Bucuresti, sector 
1, str. Milcov, nr. 5, cladirea C25, 
J40/3266/2012, CUI 29948491, la 
pretul de 1,5527 lei/actiune, 
respectiv 7.085.547,70 lei. Persoa-
nele interesate vor achizitiona 
caietul de prezentare de la sediul 
lichidatorului judiciar şi vor 
depune oferta impreuna cu taxa 
de garanţie de 5% din pretul de 
vânzare până cel mai târziu în 
preziua organizării licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în data de 
17.10.2017, ora 16/00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
licitatiile vor fi reluate la 
24.10.2017, 31.10.2017, 07.11.2017 
respectiv 14.11.2017 la aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Subscrisa VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică urmatoarele  bunuri apar-
tinand Foraj Bucuresti SA: I. 
Proprietati imobiliare, vanzare 
individuala, pornind de la pretul 
reprezentand valoarea de evaluare 
redusa cu 30%: - teren intravilan in 

suprafata de 19.523 mp, situat in 
Floresti, judet Prahova, pret 
240.466 lei fara TVA; - teren in 
suprafata de 1.030 mp si sonda 
nr.2662, situate in Otopeni, judet 
Ilfov, pret 331.634 lei fara TVA; - 
teren in suprafata de 947 mp, 
sonda nr.2663, situate in Otopeni, 
jud. Ilfov, pret 394.944 lei fara 
TVA; - teren in suprafata de 835 
mp si sonda nr.2664, situate in 
Otopeni, judet Ilfov, pret 59.854 lei 
fara TVA; - teren in suprafata de 
1.555 mp si sonda nr.1582, situate 
in Jimbolia, judet Timis, pret 
24.370 lei fara TVA; - teren in 
suprafata de 1.500 mp si sonda 
nr.4630, situate in Jimbolia, judet 
Timis, pret 23.767 lei fara TVA; - 
teren extravilan (pasuni) in supra-
fata de 30.200 mp, situat in com. 
Porumbacu de Jos, sat Colun, 
judet Sibiu, pret 67.462 lei fara 
TVA. II. Teren intravilan in supra-
fata de 433,11 mp si constructii 
(baraca, distribuitor gaze, remiza 
PSI), situate in Bucuresti, str. Dej, 
nr.2-4, sector 1, pornind de la 
pretul de 312.996 lei fara TVA, 
reprezentand valoarea de evaluare 
redusa cu 35%. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietele de 
prezentare de la lichidatorul judi-
ciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în data de 17.10.2017, 
ora 15/00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 24.10.2017, 31.10.2017, 
07.11.2017 respectiv 14.11.2017 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de înmatricu-
lare seria B nr. 1856502, aparti-
nând SC Venus Serv SRL Slobozia, 
CUI: 2084725, J21/179/1991. Se 
declara nul.

l Maghiran I. Gheorghe "Consul-
tanţă" Persoană Fizică Autorizată 
cu sediul in Ploiesti, str. Eroilor, 
nr.14, bl.14F, ap.2, jud. Prahova, 
F29/1045/2010, CUI RO 27025554 
declar pierduta stampila nr. 2.O 
declar nula.

l Pierdut Atestat transport marfă 
şi ADR eliberate de ARR Dolj pe 
numele Roşu Ionuţ Cristian. Se 
declară nule.

l Pierdut Certificat de Inregis-
trare in Registru Comertului, cu 
seria B, NR.2585088.

l S.C. Xerox Business Services 
Romania S.R.L., cu sediul in 
Municipiul Iasi, Sos.Pacurari 
nr.138, Spatiul B103 -Centrul de 
Sprijinire si Dezvoltare a Aface-
rilor IDEO, etaj 1, Judet Iasi, 
Numar de inregistrare in Registrul 
Comertului J22/1667/2009, Cod 
unic de inregistrare: RO26094688, 
declar pierdut Certificatul consta-

tator pentru activitati care se 
desfasoara la sediul secundar 
situat in Municipiul Iasi, Judetul 
Iasi, Strada Pacurari nr.138, 
Centrul de Sprijinire si Dezvoltare 
a Afacerilor IDEO, spatiile B102, 
B104, etaj 1, emis in temeiul art.17 
indice 1 alin 1 lit.b) din Legea 
nr.359/2004, de ORC de pe langa 
Tribunalul Iasi.

l Pierdut Proces verbal nr. 
36594/5/1993, pe numele Neagu 
Cornel si Neagu laura. Il declar 
nul.

l Pierdut Contract construire 
2089/1968 si Proces verbal din 
25.10.1969, pe numele Martac 
Radu Nicolae si Martac Clementa. 
Le declar nule.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala apartament, Dobrescu 
Valeriu, Dobrescu Traian. O declar 
nula.

l Pierdut Adeverinta achitare a 
ratelor, pe numele Toloveanu 
Mihaela. O declar nula.

l Pierdut certificat constatator 
firma SC Poarta Moieciului SRL, 
CUI 24538113, NR. Reg.Com. 
J08/2597, sediu Moieciu 247, 
Brasov -CC 46094/04.05.2009

l Societatea Proeliezer Com SRL, 
J6/350/2005, C.U.I. 17468015, 
reprezentat prin asociat Morar 
Victoria-Maria, declar pierdut 
certificat constatator pentru punct 
de lucru din Oraş Sângeorz-Băi, 
Str. Somesului, Nr.16, jud.BN, 
unde are activitati autorizate. 
Declar nul.

l Pierdut certificat profesional 
pentru conducatorii auto care 
efectueaza transport rutier  in 
regim taxi,  cu seria CPT 
nr.0081782, pe numele Nicola Dan 
Marian. Il declar nul.

l S.C. PAN Elaboration S.R.L., 
C.U.I. 23746884, Bucureşti, sector 
4, declară pierdute şi nule decla-
raţia de instalare şi numărul de 
ordine pentru aparatul fiscal 
marca CLS 28 ACLAS seria 
CL001045, aferent punctului de 
lucru situat la staţia de metrou 
Eroilor, sector 5, Bucureşti.

l SC B.D. Couture Box SRL, CUI 
36721504, declara pierdut certifi-
c a t u l  d e  a u t o r i z a r e  n r. 
5637/15.02.2017., il declaram nul.

l Pierdut Certificat constatator  
nr. 29079/2006.2011 si nr. 
17328/24.04.2013, eliberate de 
ORC Arad pentru Jurchela Laura 
Diana Inteprindere Individuala.Le 
declar nule.

l Pierdut contract vânzare- 
cumpărare cu plata în rate cu nr. 
45328 din martie 2003, emis de 
S.C. Cotroceni S.A. pe numele Ion 
Viorica.


