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OFERTE SERVICIU
l SC Olimpiada Prod Com Impex 
SRL, CUI:22733240, angajează beto-
nist ,  f ierar betonist ,  montator 
elemente prefabricate din beton 
armat. 0732.113.352.

l SC Betacons Company SRL anga-
jează! Căutam oameni pentru urmă-
toarele poziții: chelner, recepționer, 
bucătar, paznic, spălător de vase, 
dulgher, zidar, zugrav vopsitor, sudor, 
instalator, muncitori necalificați. 
Contact: 0724.541.497.

l S.C. JR S.R.L. din Sibiu angajeaza 
6 muncitori necalificati, in constructii. 
Nu cerem experienta. Rugam seriozi-
tate. Detalii la tel. 0771752735

l SC DSG Invest Construct SRL 
Zalău angajează conducători auto, 
mecanici utilaje, buldoexcavatoriști. 
Relații la tel.0786.807.012.

l S.C. Patiseria Temsadri SRL  cu 
sediul in  Santana str. Muncii, nr. 122, 
jud.Arad, angajeaza 3 Lucratori 
bucatarie (spalator vase mari) COD 
COR 941201. Cerinte: studii 8 clase, 
cunoasterea bucatariei sarbesti (praji-
tura burek). CV-urile se depun la 
adresa de email: zoranmutavschi@
g m a i l . c o m ,  p a n a  l a  d a t a  d e 
11.07.2019. Selectia candidatilor va 
avea loc in data de 12.07.2019. Info 
tel. 0745330061.

l Institutul Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul 
în localitatea București, str. Dr. Calis-
trat Grozovici, nr. 1, în conformitate 
cu prevederile HG 286/2011, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale vacante, 
pe durată nedeterminată: -1 (un) post 
infirmieră (G) -Secţia Clinică XII 
Terapie Intensivă Copii; -1 (un) post 
îngrijitoare (G) -Secţia Clinică XII 
Terapie Intensivă Copii; -1 (un) post 
îngrijitoare (G) -Secţia Clinică VI 
Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post 
asistent medical debutant, generalist 
(PL) -Centrul Național Antirabic. 
Concursul se va desfășura la sediul 
in s t i tu tu lu i ,  după  următoru l 
calendar: -Termenul de depunere a 
dosarelor: 24.07.2019, ora 13.00; 
-Proba psihologică: în data de 
01.08.2019, ora 10.00; -Proba scrisă: 
în data de 05.08.2019, ora 10.00; 
- P r o b a  p r a c t i c ă :  î n  d a t a  d e 
09.08.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-pentru postul de infirmieră (G): 
-școală generală; -curs de infirmiere, 
organizat de Ordinul Asistenților 
Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România 
sau curs de infirmiere organizat de 
furnizori autorizați de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecției Sociale 
cu aprobarea Ministerului Sănătății 
-Direcția Generală Resurse Umane și 
Certificare; -6 luni vechime în activi-
tate; -concurs pentru ocuparea 
postului; -pentru postul de îngriji-
toare (G): -școală generală; -concurs 
pentru ocuparea postului; -nu nece-

sită vechime; -pentru postul de asis-
tent medical debutant, generalist 
(PL): -diplomă de școală sanitară sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
privind echivalarea studiilor absol-
venţilor liceelor sanitare, promotiile 
1976-1994, inclusiv, cu nivelul studi-
i lor postl iceale sanitare;  -fără 
vechime ca asistent medical; -concurs 
pentru ocuparea postului. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balș”. 
Relaţii suplimentare la sediul Institu-
tului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof. Dr. Matei Balș”, persoană de 
contact: teh.ec.Stefan Alexandru-Ma-
rius, telefon: 021.201.09.80, interior: 
3055, adresa e-mail: marius.stefan@
mateibals.ro

l l Liceul Tehnologic Agroindustrial 
„Tamási Áron”, cu sediul în locali-
tatea Borș, nr.197/A, judeţul Bihor, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-îngrijitor I G, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 12 august 2019, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 12 august 2019, 
ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
medii; -experiență în domeniu: minim 
1 an; -se solicită cunoașterea limbii 
maghiare. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, până în data 
de 24 iulie 2019, la sediul Liceului 
Tehnologic Agroindustrial „Tamási 
Áron”. Relaţii suplimentare la sediul 
Liceului Tehnologic Agroindustrial 
„Tamási Áron”, persoană de contact: 
N a g y - M á t é  E n i k ő ,  t e l e f o n : 
0259.316.160, fax: 0259.316.160, 
e-mail: licteh.bors@gmail.com.

l Muzeul Brăilei Carol I, cu sediul în 
localitatea Brăila, str.Piața Traian, 
nr.3, judeţul Brăila, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: șef secție, 
gradul II, Istorie Modernă și Contem-
porană, 1 post, conform Hotărârii de 
Guvern nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 01.08.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 07.08.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Studii superi-
oare de specialitate de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul muzeologie sau istorie; 
-Vechime minimă în specialitatea 
studiilor de 10 ani dovedită cu adeve-
rință de vechime sau carnet de 
muncă; -Experiență în realizarea 
expozițiilor; -Minim 3 publicații de 
specialitate; -Să cunoască o limbă de 
circulație internațională scris și vorbit 
-nivel mediu. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 

termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Muzeul Brăilei Carol I, Piața Traian, 
nr.3, Brăila, jud.Brăila, cod poștal 
810153, tel.0339.401.002. Relaţii 
suplimentare la sediul Muzeului 
Brăilei Carol I, persoană de contact: 
Geanina Vilcu, telefon: 0755.667.080, 
tel./fax: 0339.401.002/0339.401.003, 
sediu@muzeulbraileiyahoo.com.

l Muzeul Brăilei Carol I, cu sediul în 
localitatea Brăila, str.Piața Traian, 
nr.3, judeţul Brăila, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: muzeograf 
S, grad II, Secția Memoriale, 1 post, 
conform Hotărâri i  de Guvern 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 01.08.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 07.08.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Studii superi-
oare de specialitate de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul filosofic; -Vechime minimă 
în specialitatea studiilor de 6 luni 
dovedită cu adeverință de vechime 
sau carnet de muncă; -Cunoștințe 
operare PC; -Cunoștințe în domeniile 
conexe (istorie, memorialistică, socio-
logie). Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Muzeul Brăilei Carol I, Piața Traian, 
nr.3, Brăila, jud.Brăila, cod poștal 
810153, tel. 0339.401.002. Relaţii 
suplimentare la sediul Muzeului 
Brăilei Carol I, persoană de contact: 
Geanina Vilcu, telefon: 0755.667.080, 
tel./fax: 0339.401.002/0339.401.003, 
sediu@muzeulbraileiyahoo.com.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Calopăr, CIF: 4554181, cu 
sediul în localitatea Calopăr, str.Prin-
cipală, nr.572, județul Dolj, în baza 
Leg i i  nr.188 /1999  ( r2 )  ș i  HG 
nr.611/2008, anunță organizarea 
examenului de recrutare pentru 
funcţia publică vacantă de execuţie 
de inspector, clasa I, grad profesional 
principal, în cadrul Compartimen-
tului Buget Finanțe. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 09.08.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 12.08.2019, ora 
10.00. Condiții de participare: a) cetă-
țenia română ș i  domici l iul  în 
România; b)cunoaște limba română, 
scris și vorbit; c) vârsta de minimum 
18 ani împliniți; d)are capacitate 
deplină de exercițiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare funcției 
publice pentru care candidează, ates-
tată pe baza de examen medical de 
specialitate; f) studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; g)5 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice pentru ocuparea funcțiilor 
publice de execuție de grad profesi-
onal principal;  h) nu a fost condam-
n a t ă  p e n t r u  s ă v â r ș i r e a  u n e i 

infracțiuni contra umanității, contra 
statului sau contra autorității, infrac-
țiuni de corupție și de serviciu, infrac-
țiuni care împiedică înfăptuirea 
justiției, infracțiuni de fals ori a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție care 
ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcției publice; i)nu a fost destituită 
dintr-o funcție publică sau nu i-a 
încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 5 ani; j)nu a desfășurat activi-
tate de poliție politică, astfel cum este 
definită prin lege; k)competențe 
informatice în domeniu. Candidații 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
începând cu data de 10.07.2019 până 
la data de 29.07.2019, ora 10.00. Mai 
multe informații găsiţi la sediul 
Primăriei Comunei Calopăr, sat 
Calopăr, str.Principală, nr.572, jud.
Dolj (la Compartimentul Secretariat), 
la tel.0785.273.582, d-na Grigorascu 
Ioana.

l Primăria Comunei Clejani, județul 
Giurgiu, în temeiul HG nr.286/2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare, scoate la concurs 1 post contrac-
tual de execuție vacant: 1.Muncitor 
calificat (șofer microbuz) -Comparti-
ment Administrativ -vacant: -Studii 
medii sau profesionale absolvite cu 
diplomă; -Vechime -2 ani; -Permis 
categoria D. Data-limită depunere 
dosare: 24.07.2019, ora 14.00, la 
sediul Primăriei Comunei Clejani, 
județul Giurgiu. Concursul începe în 
data de 01.08.2019 -proba scrisă, ora 
10.00, și se desfășoară la sediul 
Primăriei Comunei Clejani, județul 
Giurgiu,  interviul  pe data de 
02.08.2019, ora 10.00, și se desfășoară 
la sediul Primăriei Comunei Clejani, 
județul Giurgiu. Anunţul, bibliografia 
și tematica de concurs se află afișate 
la avizierul Primăriei Comunei 
Clejani, județul Giurgiu. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Clejani, județul 
Giurgiu sau la telefon: 0246.261.176, 
persoană de contact: d-ra Neagu 
Virginia.

l În temeiul prevederilor HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Primăria 
Orașului Drăgănești-Olt, județul Olt, 
cu sediul în localitatea Drăgă-
nești-Olt, str. N.Titulescu, nr. 150, 
organizează concurs în data de 
01.08.2019, ora 12.00 (proba scrisă), 
pentru ocuparea unor funcții contrac-
tuale de execuție vacante, după cum 
urmează: 1.Consilier, debutant, studii 
superioare în cadrul Compartimen-
tului Minorități -Direcția de Asistență 
Socială; Condiții: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în asistență 
socială, recomandare din partea 
romilor din comunitatea locală. 2.
Referent, debutant, studii medii în 
cadrul Compartimentului Asistență 
Socială; Condiții: studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat. 3. 

Asistent social debutant în cadrul 
Compartimentului Asistență Socială; 
Condiții: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în asistență socială, aviz de exerci-
tarea profesiei de asistent social, 
eliberat de Colegiul Național al Asis-
tenților Sociali din România, grad 
profesional debutant. 4. Referent, 
treapta IA, studii medii în cadrul 
Compartimentului Contabilitate; 
Condiţii: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, vechime în 
muncă: minimum 6 ani și 6 luni. 5.
Referent, debutant, studii medii în 
cadrul Compartimentului Cadastru și 
Protecție Sanitar Veterinară; Condiții: 
studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat. 6. Referent, treapta I, 
studii medii în cadrul Compartimen-
tului Supravegherea serviciilor 
publice comunitare și utilități publice; 
Condiţii: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, vechime în 
muncă: minimum 3 ani și 6 luni. 7.
Referent, treapta IA, studii medii în 
cadrul Compartimentului Protecția 
Mediului; Condiţii: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat, 
vechime în muncă: minimum 6 ani și 
6 luni. Concursul se va desfășura la 
sediul instituţiei. Proba interviu se 
susţine în termen de 4 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise, 
data și ora susţinerii se vor afișa la 
sediul instituţiei. Bibliografia, actele 
necesare pentru dosarele de înscriere 
la concurs, precum și alte informaţii 
sunt afișate la sediul instituţiei și pe 
pagina de internet: http://www.draga-
nesti-olt.ro. Dosarele de concurs se 
depun la sediul instituţiei în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n u l : 
0249.465.815/0249.465.102.

l Școala Gimnazială Nr.1 Negoiești, 
cu sediul în localitatea Ștefan cel 
Mare, strada Principală, numărul 
421, judeţul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de adminis-
trator financiar, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Depunerea dosa-
relor până în data de 24.07.2019, între 
orele 09.00-13.00; -Proba scrisă în 
data de 01.08.2019, ora 09.00; -În 
data de 05.08.2019, ora 09.00- proba 
practică, ora 12.00- interviul. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -are cetăţenia română, cetă-
ţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European și 
domiciliul în România; -cunoaște 
limba română, scris și vorbit; -are 
vârsta minimă reglementată de preve-
derile legale; -are capacitate deplină 
de exerciţiu; -să îndeplinească condi-
ţiile de studii absolvenţi cu diplomă al 
învăţământului superior, economic, 
cu o vechime în specialitatea studiilor 
de minim 5 ani; -aviz psihologic de la 
un cabinet autorizat de medicina 
muncii; -să nu aibă condamnări defi-
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nitive pentru săvârşirea unor infrac-
ţiuni de fals sau a unor infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei. 
Relaţii suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr.1 Negoieşti, persoană 
de contact: Mihalache Nicoleta, 
telefon: 0234.339.004.

l Unitatea Militară 01912 Borcea, cu 
sediul în com.Borcea, Blocuri Bără-
ganu, jud.Călăraşi, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante de personal civil 
contractua l ,  conform HG nr. 
286/23.03.2011: 1.Economist, gr.I: 1 
post; 2.Îngrijitor: 1 post. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 01.08.2019, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 07.08.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
13.08.2019, ora 10.00. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: I.Pentru participarea la 
concursul de ocupare a funcţiei de 
îngrijitor: -studii generale (minim 10 
clase); -minim 6 luni vechime în 
muncă. II.Pentru participarea la 
concursul de ocupare a funcţiei de 
economist, gr.I: -absolvent studii 
universitare de licenţă din domeniul 
ştiinţe economice; -cunoştinţe de 
operare pe calculator: Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point, 
Outlook) -nivel avansat, neatestat; 
-minim 3 ani şi 6 luni vechime în 
specialitatea studiilor. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul UM 01912 Borcea. Relaţii 
suplimentare la sediul: Unitatea Mili-
tară 01912 Borcea, persoană de 
contact: Buzoianu Marian, telefon: 
0243.362.580, interior: 177, fax: 
0243.361.012, e-mail: bz86aer@roaf.
ro.

l În conformitate cu prevederile 
Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale OMS 
nr.284/2007, privind aprobarea Meto-
dologiei-cadru de organizare şi desfă-
şurare a concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, Spitalul de Urgență 
Târgu-Cărbuneşti,  cu sediul în 
Târgu-Cărbuneşti, str.Eroilor, nr.51, 
județul Gorj, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiei 
specifice comitetului director al 
unităţii, după cum urmează: -1 post 
de director financiar-contabil. La 
concurs/examen se pot înscrie candi-
daţii care îndeplinesc, cumulativ, 
criteriile generale şi specifice. Crite-
riile generale sunt următoarele: a)au 
domiciliul stabil în România; b)nu au 
fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care i-ar face 
incompatibili cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea; c)au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; d)nu au vârsta de 
pensionare, conform prevederilor 
legale în vigoare. Criteriile specifice 
sunt următoarele: pentru directorul 
financiar-contabil: 1.sunt absolvenţi 
de învăţământ universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în profil economic; 2.au 
cel puţin 2 ani vechime în speciali-
tatea studiilor; 3.dețin certificatul de 
atestare a cunoştințelor dobândite în 
domeniul Sistemului european de 
conturi, precum şi de cunoaştere a 
reglementărilor europene în domeniu. 
Concursul/examenul pentru ocuparea 
funcţiei specifice comitetului director 
al unităţii se va organiza în data de 
01.08.2019, ora 9.00 -proba scrisă, 
respectiv data de 01.08.2019, ora 
13.00 -susţinere orală a proiectului de 
specialitate, ora 15.00 -interviul de 
selecţie, la sediul unităţii. Data-limită 
până la care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
24.07.2019. Bibliografia pentru 
concurs/examen şi temele-cadru 
pentru proiectul de specialitate se 
afişează la sediul Spitalului de 
Urgență Târgu-Cărbuneşti şi se 
publică pe site-ul spitalului. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la tele-
fonul: 0253.378.165/int.339 -Biroul 
Resurse Umane.

l Spitalul de Urgență Târgu-Cărbu-
neşt i ,  cu sediul  în local i tatea 
Târgu-Cărbuneşti, str.Eroilor, nr.51, 
județul Gorj, organizează conform 
HG nr.286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcții contractuale temporar 
vacante, după cum urmează: -asistent 
medical generalist debutant: 2 posturi 
-temporar vacante unitatea de trans-
fuzie sanguină. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 25.07.2019, ora 9.00; -Interviul în 
data de 31.07.2019, ora 9.00. Condiții 
generale de participare: Are cetățenia 
română, cetățenie a altor state 
membre  ale Uniunii Europene sau a 
s tate lor  aparț inând Spaț iu lui 
Economic European şi domiciliul în 
România; Cunoaşte limba română 
scris şi vorbit; Are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; 
Are capacitate deplină de exercițiu; 
Are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza fişei de 
aptitudine eliberată de către medicul 
de medicina muncii; Îndeplineşte 
conditiile de studii potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; Nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârşite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Condițiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcțiilor 
contractuale sunt: -Diplomă de absol-
vire a şcolii sanitare postliceale, 
diplomă de absolvire a învățămân-
tului superior de 3 ani în specialitate 
sau diplomă de licență în specialitate, 
să dețină adeverință/certificate/atestat 
că a urmat programul de pregătire 
pentru obținerea specializării în 
domeniul transfuzii sanguine, fără 
vechime. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spita-
lului de Urgență Târgu-Cărbuneşti, 
din str.Eroilor, nr.51, jud.Gorj. Relații 
suplimentare la sediul: Spitalul de 
Urgență Târgu-Cărbuneşti, persoană 
de contact: Stoenescu Elena, telefon: 
0253.378.165, fax: 0253.378.085, 
office@spitalcarbunesti.ro.

l Având în vedere prevederile din 
Legea nr. 153/2017 şi ale art. 7 din 

H.G.  nr.  286/2011 CENTRUL 
CULTURAL JUDEȚEAN  ARAD 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post de execuție vacant, în regim 
contractual, pe durată nedeterminată:  
- un post de inspector de specialitate 
GP II la Serviciul Programe, proiecte 
culturale şi gestionarea fondurilor 
nerambursabile. Condiţiile  specifice 
de ocupare a postului de inspector de 
specialitate GP II sunt: Studii de 
specialitate: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă . Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor  –2 ani. Cunoştinţe de  
limba engleză/germană – minim nivel 
mediu. Cunoştinţe operare PC – nivel 
mediu. Experiență în organizare de 
acțiuni culturale. Posesor permis de 
conducere categoria B.  Concursul se 
organizează la sediul Centrului 
Cultural Judeţean Arad, în data de 
01.08.2019, ora 1000 , proba scrisă, iar 
în data de 06.08.2019, ora 10:00, 
proba de interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
până în data de 23.07.2019,  ora 1400, 
la Centrul Cultural Județean Arad, 
camera 01. Persoană de contact - 
Crişan Silvia, tel. 0357/405386.

l Societatea Salubris angajeaza: 
Mecanic auto. Cerinte: Cunostinte 
tehnice despre functionare autocami-
oane; Diploma de Mecanic Auto; 
Cunostinte de limba engleza – nivel 
mediu; Experienta in reparatii auto-
camioane, minim 5 ani; Responsabili-
tati :-  Executarea lucrarilor de 
mecanica auto: sisteme de directie, de 
franare, de alimentare si injectie, 
punti fata-spate, sisteme de trans-
misie, motoare si sisteme anexe la 
autocamione de tip autogunoiere, 
autocontainere, automaturatori. 
Participarea la diagnosticarea starii 
tehnice a autovehiculelor din punct 
de vedere mecanic;Executarea lucra-
rilor de mecanica auto la mijloacele 
auto aflate in procesul de reparatie, 
respectiv: intretinere, reparatii, 
respectand documentatia tehnica de 
specialitate precum si normele de 
timp specificate in documentatia 
tehnica; Stabilirea necesarului de 
piese de schimb si emiterea comen-
zilor necesare. Beneficii:-Salariu 
motivant; Tichete de masa; Sporuri; 
Premii de merit. CV-urile se trimit la 
adresa de e-mail: norina.hliboceanu@
salubris.ro.

l Societatea Salubris angajeaza: 
Electrician auto. Cerinte: Cunostinte 
electrice despre functionare autoca-
mioane; Diploma de Electrician Auto; 
Cunostinte de limba engleza – nivel 
mediu; Experienta in reparatii auto-
camioane, minim 5 ani; Responsabili-
tati: Executarea lucrarilor de reparatii 
la partea electrica a autocamioanelor 
de tip autogunoiere, autocontainere, 
automaturatori; Participarea la 
diagnosticarea starii tehnice a autove-
hicolelor din punct de vedere electric; 
Executarea lucrarilor de reparatii 
parte electrica la mijloacele auto 
af late in procesul de reparatie, 
respectiv: intretinere, reparatii, 
respectand documentatia electrica de 
specialitate precum si normele de 
timp specificate in documentatia elec-
trica; Stabilirea necesarului de piese 
de schimb si emiterea comenzilor 
necesare.Beneficii: Salariu motivant; 
Tichete de masa; Sporuri; Premii de 
merit. CV-urile se trimit la adresa de 
e-mail: norina.hliboceanu@salubris.
ro.

l Academia de Studii Economice din 
Bucureşti organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante, de execuţie şi 

conducere pe perioadă  nedetermi-
nată: Cabinet Rector Consilier I(S): 1 
post, nivelul studiilor: superioare; 
domeniul studiilor: economice; 
vechime în specialitatea postului: 
minim 6 ani; experiență în manage-
mentul universitar; Alte competențe: 
-cunoştințe operare PC;-cunoaşterea 
unei limbi străine; Alte condiții speci-
fice:-concordanță cu misiunea şi 
obiectivele acesteia şi cu programul 
managerial al Rectorului;-organi-
zarea de activități extraşcolare şi 
extracurriculare cu studenții; -experi-
ență în relaționarea cu mediul 
socio-economic. Direcţia Administra-
tivă /Serviciul Administrare Spatii de 
Invatamant Referent I (S): 1 post, 
nivelul studiilor: superioare, dome-
niul studiilor: economice/tehnice, 
vechime în specialitatea postului: 6 
ani (cu atribuţii în domeniul logis-
tic-administrativ respectiv activităţi 
de coordonare, organizare, adminis-
trare) Direcţia Socială/Serviciul 
Administrare Cămine. Economist 
I(S): 1 post, nivelul studiilor: superi-
oare, diplomă de licență, domeniul 
studiilor: economice, vechime în 
specialitatea studiilor: 6 ani. Directia 
Administrativa - Compartiment 
transporturi auto. Șofer (M): nivelul 
studiilor: medii, domeniul studiilor: 
posesor permis conducere categoria 
B,  vechime în specialitatea postului: 
minim 2 ani. Direcţia Socială/Servi-
ciul Administrare Cantină - Muncitor 
calificat (cofetar): 1post, nivelul studi-
ilor: generale, atestat de cofetar, 
vechime în specialitatea postului: cel 
puţin 10 ani în domeniul alimentar 
cofetărie, la restaurante, cantine sau 
laboratoare de cofetărie. Direcţia 
Socială/Serviciul Administrare 
Cant ină  -  Munc i tor  ca l i f i ca t 
(bucătar): 1post, nivelul studiilor: 
generale, vechime în specialitatea 
postului: cel puţin 10 ani în domeniul 
alimentar, la restaurante sau cantine. 
Direcţia Tehnică - Investiții / Servi-
ciul Tehnic Investiții - Inginer IA: 
1post, nivelul studiilor: superioare 
finalizate cu diploma de licenţă, 
domeniul studiilor: tehnic,  vechime 
în specialitatea postului: 6 ani, speci-
alitatea: construcții /instalații în 
construcții. Direcţia Tehnică– Inves-
tiții / Serviciul Tehnic Investiții - 
Inginer debutant: 1post, nivelul 
studiilor: superioare finalizate cu 
diploma de licenţă, domeniul studi-
ilor: tehnic,  vechime în specialitatea 
postului: - specialitatea: construcții /
instalații în construcții. Direcţia 
Tehnică - Investiții /Serviciul Întreți-
nere şi Reparații - Muncitor calificat 
(lacatus mecanic): 1 post, nivelul 
studiilor: certificat de calificare, 
domeniul studiilor: lacatus mechanic, 
vechime în specialitatea postului - 
Direcția Administrativă/ Serviciul 
Administrare Spații de Învățământ - 
Muncitor necalificat (îngrijitor):1 
post, nivelul studiilor: gimnaziale/
medii, domeniul studiilor:- vechime în 
specialitatea postului: - Locul de 
desfăşurare a concursului (scris şi /
practică):sala 0420, data: 01.08.2019, 
ora:9,00. Data limită de depunere a 
dosarelor de concurs:23.07.2019, ora 
10,00. Interviul se va desfaşura în 
data de 07.08.2019 ulterior afişării 
rezultatelor probelor scrise şi /prac-
tice. Date contact secretar comisie 
concurs:Stamate Carmen  Tel. 
0213191900/653 sau 173. Informaţii 
suplimentare găsiţi pe site - ul: http://
resurseumane.ase.ro.

l Centrul Cultural „REDUTA” cu 
sediul în Braşov, str. Apollonia 
Hirscher, nr. 8, jud. Braşov, în temeiul 
prevederilor HG nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

organizează concurs pentru ocuparea 
pe durată nedeterminată a următoa-
relor 2 funcţii  contractuale de 
execuţie vacante: Serviciul programe 
culturale, ȘEF SERVICIU S II ; 
Biroul resurse umane, relaţii cu 
publicul, securitate şi sănătate în 
muncă ,CONSILIER SI . Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
Șef serviciu S II: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
fundamental ştiinţe umaniste şi arte, 
ramura de ştiinţe: filologie, studii 
culturale, arte sau în domeniul funda-
mental ştiinţe sociale, ramura de 
ştiinţe: ştiinţe ale comunicării; 
vechime în specialitatea studiilor de 
minimum 5 ani; constituie avantaj 
experienţa de producător de eveni-
mente; Consilier S I: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
fundamental ştiinţe sociale, ramura 
de ştiinţe: ştiinţe ale comunicării, 
psihologie sau sociologie; vechime în 
specialitatea studiilor minimum 6 ani 
şi 6 luni; limba engleză nivel avansat 
(scris, vorbit); constituie avantaj 
cunoştinţele pentru administrarea 
unui site şi utilizarea reţelelor sociale. 
Concursul se va organiza la sediul 
instituţiei, astfel: proba scrisă în 
05.08.2019, ora 10,00; interviul în 
08.08.2019, pentru postul de şef 
serviciu ora 10,00 şi pentru postul de 
consilier ora 13,00. Candidaţii vor 
depune dosarele la Biroul Resurse 
Umane până la data de 26.07.2019, 
ora 16,00. Condiţiile de desfăşurare a 
concursului şi bibliografia se afişează 
la sediul instituţiei şi pe site-ul www.
centrulculturalreduta.ro. Detalii 
suplimentare la telefon 0268/419706, 
doamna Moca Doina.

l În scopul  desfăşurării  activităţii, 
în condiţii de eficienţă si eficacitate, 
CMEB SA, cu sediul din Splaiul 
Unirii, nr. 76, Corp A, Mezanin si etaj 
1, Bucuresti Sector 4, scoate la 
concurs, pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă, urmatoarele posturi, 
după cum urmează: Biroul Marketing 
-1 post referent; Sectia Infrastructura 
-1 post inginer; Serviciul Registra-
tură, Administrativ, Arhivă -1 post 
şef serviciu; Serviciul Achizitii -1 post 
manager îmbunătăţiri procese; Servi-
ciul Registratură, Administrativ, 
Arhivă -1 post muncitor necalificat ( 
femeie de serviciu); Serviciul Resurse 
Umane Salarizare -1 post sef serviciu; 
Secţia Infrastructura -6 posturi 
muncitori necalificati; Biroul SSM şi 
Managementul Calităţii -1 post şef 
b i rou ;  B i rou l  Aprov i z ionare , 
Contracte 1 post şef birou. Dosarele 
de înscriere se vor depune la sediul 
companiei  începând cu data de 
10.07.2019 şi  până la data de 
16.07.2019, ora 12,00 şi vor conţine în 
mod obligatoriu: Cererea de înscriere 
la concurs însotita de CV; copia 
actului de identitate; copiile diplo-
melor de studii şi ale altor acte ce 
atestă efectuarea unor specializări/
cursuri necesare ocuparii postului; 
copii dupa certificatele de calificare în 
meserii; adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de către medicul de familie. 
Copiile de pe actele prezentate vor fi 
însoţite de documentele originale. 
Criteriile de selecţie şi condiţiile de 
participare la concurs, tematica si 
bibliografia sunt precizate în Anunţu-
rile extinse privind selecţia pentru 
ocuparea posturile mai sus menţio-
nate  şi  se găsesc la sediul companiei, 



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI
etaj.1, si pe pagina de internet a 
CMEB SA la adresa www.cmeb.com.
ro. Informatii la telefon: 0728.121.056 
–Serviciul Resurse Umane, Salari-
zare.

l Anunţ privind organizarea concur-
surilor/examenelor de încadrare pe 
durată nedeterminată a 12 posturi de 
personal civil contractual. I. În acord 
cu prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 
114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal – buge-
tare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor 
termene, cu modificările și completă-
rile ulterioare și precizărilor Direcției 
management resurse umane nr. D 741 
din 22.04.2019, Unitatea Militară 
02574 București organizează concurs/
examen pentru încadrarea pe durată 
nedeterminată, a următoarelor 
posturi de personal civil contractual 
vacante, cu atribuţii de execuție, 
astfel: -la Serviciul administrare 
cazărmi, patrimoniu și apărare împo-
triva incendiilor: 1 post de „Inginer 
gr. II / S” cu atribuții de execuție, 
vacant în Biroul contracte lucrări de 
reparații, fiind necesar absolvirea 
unei instituţii de învăţământ superior 
acreditată sau autorizată, cu diplomă 
de licenţă în domeniul construcții și o 
vechime în muncă și în specialitatea 
studiilor absolvite de minim 6 luni, 
perioadă dovedită cu documente 
justificative. -la Centrul întreținere, 
reparații și exploatare cazărmi: 1 post 
de „Muncitor calificat I (tâmplar) /M; 
G” cu atribuții de execuție, vacant în 
Atelierul întreținere, reparații și 
exploatare construcții din Formați-
unea întreținere, reparații și exploa-
tare, prevăzut cu studii generale 
(minim 8 clase) sau profesionale ori 
liceale cu diplomă de bacalaureat și 
calificare profesională în meseria de 
tâmplar, cu o vechime în muncă și în 
meseria de tâmplar de minim 9 ani, 
perioadă dovedită cu documente 
justificative; 1 post de „Muncitor 
calificat I (instalator) /M; G”  cu atri-
buții de execuție, vacant în Grupa 
întreținere reparații și exploatare 
instalații sanitare, ventilații, puncte 
termice, grupuri electrice și climati-
zare din Formațiunea întreținere, 
reparații și exploatare, prevăzut cu 
studii generale (minim 8 clase) sau 
profesionale ori liceale cu diplomă de 
bacalaureat și calificare profesională 
în meseria de instalator, cu o vechime 
în muncă și în meseria instalator de 
apă canal și /sau instalații tehnico 
-sanitare de minim 9 ani, perioadă 
dovedită cu documente justificative; 2 
posturi de „Muncitor calificat I (elec-
trician) / M; G”  cu atribuții de 
execuție, vacante în Grupa intreținere 
reparații și exploatare instalații sani-
tare, ventilații, puncte termice, 
grupuri electrice și climatizare din 
Formațiunea întreținere, reparații și 
exploatare, prevăzute cu studii gene-
rale (minim 8 clase) sau profesionale 
ori liceale cu diplomă de bacalaureat 
și calificare profesională în meseria 
de electrician, cu o vechime în muncă 
și în meseria de electrician în 
construcții de minim 9 ani, perioadă 
dovedită cu documente justificative; 2 
posturi de „Îngrijitor /M; G”  cu atri-
buții de execuție, vacante în micro-
structura Personal întreținere spații 
interioare din Formația întreținere 
spații, prevăzute cu studii generale 
(minim 8 clase) sau liceale cu 
diplomă de bacalaureat, cu o vechime 
în muncă și în domeniul postului de 
minim 6 luni, perioadă dovedită cu 
documente justificative. - la Secția 
întreținere, reparații și exploatare 
cazărmi: 1 post de „Muncitor calificat 

I (tâmplar) /M; G” cu atribuții de 
execuție, vacant în Grupa reparații și 
confecții tâmplărie-dulgherie din 
Formația reparații și confecții, 
prevăzut cu studii generale (minim 8 
clase) sau profesionale ori liceale cu 
diplomă de bacalaureat și calificare 
profesională în meseria de tâmplar, 
cu o vechime în muncă și în meseria 
de tâmplar de minim 9 ani, perioadă 
dovedită cu documente justificative; 1 
post de „Muncitor calificat I (elec-
trian) /M; G” cu atribuții de execuție, 
vacant în Grupa întreținere și repa-
rații construcții și instalații, prevăzut 
cu studii generale (minim 8 clase) sau 
profesionale ori liceale cu diplomă de 
bacalaureat și calificare profesională 
în meseria de electrician, cu o 
vechime în muncă și în meseria de 
electrician în construcții de minim 9 
ani, perioadă dovedită cu documente 
justificative; 1 post de „Muncitor 
calificat I (instalator) /M; G” cu atri-
buții de execuție, vacant în Grupa 
întreținere și reparații construcții și 
instalații, prevăzut cu studii generale 
(minim 8 clase) sau profesionale ori 
liceale cu diplomă de bacalaureat și 
calificare profesională în meseria de 
instalator, cu o vechime în muncă și 
în meseria de instalator apă canal și /
sau instalații de încălzire sau tehnico 
-sanitare de minim 9 ani, perioadă 
dovedită cu documente justificative; 2 
posturi de „Îngrijitor / M; G”  cu 
atribuții de execuție, vacante în 
microstructura Personal întretinere 
spații interioare din Formația întreti-
nere spații, prevăzute cu studii gene-
rale (minim 8 clase) sau liceale cu 
diplomă de bacalaureat, cu o vechime 
în muncă și în domeniul postului de 
minim 6 luni, perioadă dovedită cu 
documente justificative. II. Data - 
limită până la care se pot depune 
dosarele de concurs este: 25.07.2019 
ora 14.00. III. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Unităţii Militare 
02574 București din B-dul. Drumul 
Taberei, nr. 7B, sector 6. IV. Tipul 
probelor de concurs/examen, data și 
ora desfășurării acestora: -pentru 
postul de inginer: proba scrisă și 
interviul: -proba scrisă în data de: 
05.09.2019, ora 11.00. -interviul în 
data de: 11.09.2019, ora 11.00. 
-pentru toate posturile de muncitor 
calificat și îngrijitor:  proba practică 
și interviul: -proba practică în data 
de: 05.09.2019, ora 11.00. -interviul în 
data de: 11.09.2019, ora 11.00. V. 
Probele de concurs/examen se desfă-
șoară, astfel: -la sediul din Bdul. 
Drumul Taberei, nr. 7B, București 
sector 6 pentru posturile din cadrul 
Serviciului administrare cazărmi, 
patrimoniu și apărare împotriva 
incendiilor și Secției întreținere, repa-
rații și exploatare cazărmi. -la sediul 
din str. Izvor, nr. 110, București, 
sector 5 pentru posturile din cadrul 
Centrului întreținere, reparații și 
exploatare cazărmi. VI. Secretariatul 
comisiilor de concurs/examen poate fi 
contactat la telefon 021.315.54.85 
interior 2217. VII. Prezentarea la post 
în data de 01.10.2019. VIII. Detalii 
privind condiţiile generale și specifice 
pentru ocuparea posturilor, biblio-
grafia și tematica de concurs se pot 
obţine la sediul Unităţii Militare 
02574 București din B-dul. Drumul 
Taberei, nr. 7B, sector 6, pe portalul 
posturi.gov.ro, pe pagina de internet 
„www.defense.ro/concursuri” sau la 
secretariatul comisiilor de concurs. 

CITATII
l Prin prezenta aducem la cunos-
tinta celor interesati ca pe rolul Jude-
catoriei Miercurea-Ciuc se af la 
dosarul nr. 2048/258/2019 cu termen 

de judecata la data de 18.09.2019 
avand ca obiect uzucapiune -prin 
care petenta Szanto Margareta soli-
cita instantei a se constata ca a 
dobandit prin uzucapiune dreptul de 
proprietate asupra imobilului situat 
in comuna Cozmeni nr.77, jud.
Harghita (CF nr. 50346, nr. cadastral 
top 894,896,899/2) cu o suprafata 
totala de 1454 mp., situat in comuna 
Cozmeni nr. 77, jud.Harghita, cu 
proprietari tabulari Santa Janos 
decedat la data de 23 septembrie 
1943, Santa Anna decedata la data de 
19 octombrie 1917, Santa Karolina, 
Santa Katalin decedati la 05.10.1885, 
Santa Jozsef, Santa Balint, Santa 
Terezia, Santa Gergely decedati la 
03.07.1913 si Santa Julianna dece-
data la data de 14.02.1913 pentru 
suprafata de 1454 mp. doreste a fi 
uzucapata, cei interesati fiind invitati 
sa faca opozitiune, in termen de o 
luna de la cea din urma din aceste 
publicari, judecatoria va proceda la 
judecarea pricinii.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insol-
venta in dosarul nr. 2802/105/2019 
Tribunal Prahova, conform Incheierii 
din data de 27.06.2019 privind pe SC 
Servicii Comunitare Florestene SRL, 
cu termenele: depunere declarații 
creanță 09.08.2019, întocmirea tabe-
lului  prel iminar al  creanțelor 
28.08.2019, întocmirea tabelului defi-
nitiv 20.09.2019, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 
02.09.2019, orele 12:00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numita 
Speriuși Alina, domiciliată în orș 
Piatra Olt, str. Depozitelor nr.9, jud. 
Olt, în calitate de intimată în dosarul 
civil nr.1545/90/2019,  cu termen de 
judecată în data de 16.07.2019, având 
ca obiect înlocuire măsură de 
protecție specială, af lat pe rol la 
Tribunalul Vâlcea.

l Admite acțiunea formulată de 
reclamanta Grigore Petronela, domi-
ciliată în satul Totoești, comuna 
Erb i cen i ,  judedu l  Ia ș i ,  CNP 
2880619222085, cu domiciliul proce-
sual ales la Cabinet Avocat Muraru 
Bogdan-Andrei, cu sediul în munici-
piul Iași, strada Brândușa, nr. 78, 
jududețul Iași, în contradictoriu cu 
pârâtul Dinoshi Marius, domiciliat în 
Albania, orașul Elbasan, strada Ali 
Caushi nr. 4, bloc H2, apart 5, cod 
poștal 3001. În baza art. 429 și 431 
C.civ., constată că pârâtul Dinoshi 
Marius nu este tatăl minorei Dinoshi 
Elena-Adelina, născută la data de 
18.06.2018 și dispune radierea 
numelui pârâtului Dinoshi Marius 
din actul de naștere al minorei, de la 
rubrica “numele tatălui”. În baza art. 
438 și 450 C.civ, dispune radierea din 
actul de naștere al minorei Dinoshi 
Elena-Adelina, născută la data de 
18.06.2018, în municipiul Iași, județul 
Iași, al numelui de familie “Dinoshi” 
și dispune ca numele de familie al 
mamei, acela de “Grigore”, să fie 
trecut ca numele de familie al 
minorei, în actul de naștere (la 
rubrica ”numele de familie”). În baza 
art. 453 alin 1 C.proc.civ, ia act de 
faptul că nu au fost solicitate cheltu-
ieli de judecată. Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la comuni-
care. Pronunțată în ședință publică la 
data de 27.06.2019.

l SC New Eclipsa Shoes SRL cu 
sediul in Sannicolau Mare str Timi-
soara nr. 2A, ap.4,  jud Timis, tel. 
0256-370303, doreste sa obtina auto-
rizatie de mediu pentru punctul de 
lucru deschis in Arad, str. Bicaz nr 
1-5, jud. Arad, unde se desfasoara 
activitatea de fabricare a incalta-
mintei cod CAEN 1520 in scopul 
productiei, avand ca principale faze 
ale procesului tehnologic urmatoa-
rele: asamblare parti incaltaminte, 
finisare, control, ambalare, livrare.  
Masuri de protectie a factorilor de 
mediu: apa-canalizare; aer-ventila-
toare; sol-platforme betonate gestiune 
deseuri- pubele. Observatiile publi-
cului formulate in scris /informatiile 
privind potentialul  impact asupra 
mediului se depun/ pot fi consultate  
la sediul Agentiei de Protectia 
Mediului Arad, Splaiul Muresului, 
FN,  judetul Arad tel 0257-280331, 
timp de zece zile lucratoare dupa 
data publicarii prezentului anunt.

l Primăria Orașului Uricani, cod 
fiscal: 4634647, str.1 Mai, nr.6, 
Uricani, județul Hunedoara, cod 
poștal: 336100, telefon: 0254.511.121, 
fax: 0254.511.127, e-mail: primaria-
uricani@gmail.com, invită persoanele 
fizice și juridice fără scop patrimo-
nial, respectiv asociațiile și fundațiile 
constituite conform legii, care înde-
plinesc condițiile prevăzute de Legea 
350/2005, să depună oferta în scopul 
atribuirii contractelor de finanțare 
nerambursabilă, pentru domeniul 
educație. Procedura aplicată pentru 
atribuirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă a proiectelor din 
domeniul educație este prevăzută de 
art.6 din Legea nr.350/2005, privind 
regimul finanțărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general. 
Sursa de finanțare a contractului și 
valoarea: Bugetul local al Orașului 
Uricani, valoare 10.000Lei. Durata 
proiectelor: anul 2019. Data-limită 
pentru depunerea propunerilor de 
proiect: 12.08.2019, ora 12.00. Adresa 
la care trebuie depuse propunerile de 
proiect: Serviciul Economic din 
cadrul Primăriei Uricani, str.1 Mai, 
nr.6, Uricani, județul Hunedoara. 
Selecția și evaluarea proiectelor în 
vederea obținerii finanțării neram-
bursabile se va face de către comisia 
d e  e v a l u a r e ,  î n  p e r i o a d a 
14-16.08.2019.

ADUNARI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al socie-
tăţii Independenţa SA, cu sediul în 
localitatea Independenţa, Jud. Călă-
rași, în conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990 republicată, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
A c ţ i o n a r i l o r  p e n t r u  z i u a  d e 
14.08.2019, ora 10:00 la sediul socie-
tăţii pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 25.07.2019, considerată dată 
de referinţă. Ordinea de zi este urmă-
toarea: 1. Modificarea denumirii 
societăţii. Modificarea denumirea 
societăţii din Independenţa S.A în 
Independenţa Agro S.A., •Art. 1 pct. 
1.1. din actul constitutiv  va avea 
urmatorul continut: “Denumirea 
societăţii este “Independenţa Agro 
S.A”. 2. Schimbare sediu societate. 
Schimbarea sediul societăţii din loc. 
Independenţa Călărași în Bucuresti, 
Şos. Iancului nr. 114, camera 4, 
Sector 2. •Art. 3 pct. 3.1. din actul 
constitutiv  va avea următorul 
conţinut: ”sediul societăţii este în 
București, Şos. Iancului nr. 114, etaj 
1, camera 4, Sector 2”. 3. Revocare 

mandat de administrator al dnei 
Niculae Andreea-Catalina și numirea 
în funcţia de Administrator al socie-
tăţii dna. Ilie Marcela. Ca urmare a 
acestei modificari art. 13.10 va avea 
următorul conţinut: “Consiliul de 
Administraţie al societăţii va avea 
următoarea componenţă: Lazăr Nico-
leta-Angelica- Președinte al Consi-
l iu lu i  de  Admin i s t ra ţ i e ;  I l i e 
Marcela- membru al Consiliului de 
Administraţie; Vilsan Puiu- membru 
al Consiliului de Administraţie”. 4. 
Revocarea din comisia de cenzori a 
dlui. Geambazu Dumitru și numirea 
în funcţia de cenzor al societăţii a 
dlui. Enciu Anton-Bebe. Ca urmare a 
acestor modificări art. 16 pct. 16.5. 
din actul constitutiv va avea urmă-
torul conţinut: Comisia de cenzori are 
următoarea componenţă: Tugui 
Florea, Enciu Anton Bebe și Ciubuc 
Icuta. 5. Modificarea structurii acţio-
nariatului ca urmare a cesiunilor 
intervenite între acţionari Art. 8.1. va 
avea următorul conţinut: •Enciu 
Anton-Bebe va detine 8.275.227 
acţiuni nominative cu o valoare 
nominală de 0,1% lei/ acţiune cu o 
valoare nominală totală de 827,522.7 
lei, constituit din 697530,5 aport în 
natură și din 129992,2 aport în 
numerar, corespunzător unei cote de 
53.3546% din capitalul social, dreptu-
rile de vot, participarea la beneficii și 
pierderi; •Agrorom Chemicals S.R.L, 
va deţine 6.630.000 acţiuni nomina-
tive cu o valoare nominală de 0,1 lei/ 
acţiune, cu o valoare nominală totală 
de 663000 lei, constituit integral din 
aport în natură, corespunzător unei 
cote de 42,7470% din capitalul social, 
drepturile de vot, participarea la 
beneficii şi pierderi. •Alţi acţionari 
deţin 604.637 acţiuni nominative cu o 
valoare de 0,1 de lei/ acţiune, cu o 
valoare nominală totală de 60,463.7 
lei, constituit integral din aport în 
natură, corespunzător unei cote de 
3.8984% din capitalul social, dreptu-
rile de vot, participarea la beneficii si 
pierderi. 6. Înfiinţarea unui punct de 
lucru al societăţii în sat Indepen-
denţa, Str. Griviţa nr. 71, com. Inde-
pendenţa, jud. Călărași. Participarea 
acţionarilor se va face personal sau 
prin reprezentant  cu procură 
specială. Formularele pentru procuri 
speciale se pot obţine de la sediul 
societăţii. Documente și materiale 
informative cu privire la ordinea de 
zi, se pot consulta la sediul societăţii 
din localitatea Independenţa, judeţul 
Călărași, zilnic între orele 8:30-16:30, 
începând cu data de 25.07.2019. Dacă 
în data de 14.08.2019 Adunarea 
Generală Extraordinară nu îndepli-
nește cvorumul legal pentru întru-
nire, se reprogramează pentru ziua de 
16.08.2019 ora 10:00 cu aceeași 
ordine de zi.

LICITAŢII
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în 
faliment, vinde utilajele tehnologice 
(celulă fierbere afumare, mașini de 
tocat carne, fierăstrău, malaxor, 
tumbler, pompă injectat, cazan fier-
bere, mașină de umplut cârnați, 
mașină fulgi gheață, mașină ambalat, 
vitrine și congelatoare, cimbere, 
formă șuncă și altele) folosite în 
procesul de producție- prelucrare 
carne, precum și obiecte de inventar. 
Utilajele se vând individual. Şedin-
țele de licitații se vor ține la ora 12.00 
în datele de 18, 22, 25 și 31 iulie 2019. 
Relații la telefon: 0722.239.790.

l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în 
faliment, vinde spațiu producție- 
prelucrare carne, compus din: hală în 
suprafață de 920 mp, rețea interioară 
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de forță, fosa septică vidanjabilă de 75 
mc, platformă betonată de 831 mp, 
puț forat la 76 m adâncime, împrej-
muire, mijloace fixe tehnologice, 
modul PVC, anexa centrală și teren în 
suprafață de 3.420 mp, care formează 
unitatea de producție din satul Brata-
sanca, comuna Filipeștii de Târg, 
județul Prahova la prețul de 302 362 
Euro, la care se va adăuga TVA. 
Mijloacele fixe tehnologice se compun 
din panouri termoizolante, agregate 
frigorifice, vaporizatoare, compre-
soare frigorifice, condensator, tablouri 
electrice, evaporator 18.800 w, panou 
sterilizator. Ședințele de licitații se vor 
ține la ora 12.00 în datele de 18, 22, 25 
și 31 iulie 2019. Relații la telefon: 
0722.239.790.

l SC Lantul Carpatin Impex SRL, în 
faliment, vinde la licitație în datele de 
18, 22, 25 și 31 iulie 2019 un autotu-
rism Peugeot 307, diesel, an fabricație 
2005, la prețul de 5.082 Lei. Prețurile 
sunt reduse cu 50%. Relații la telefon: 
0722.239.790.

l B.E.J. Bran Cristian cu sediul în 
Calea 13 Septembrie nr. 231A, sc. 1, 
ap. 1, sector 5, București, scoate la 
licitaţie publică spre vânzare imobilul 
situat în București, str. George Enescu 
nr. 5, corp A, parter, ap. 7, sector 1. 
Licitaţia va avea loc în datat de 
31.07.2019, ora 9:30, la sediul Biroului 
B.E.J. Bran Cristian.

l Consil iul  Local  al  Comunei 
Beștepe, județul Tulcea, organizează 
la sediul Primăriei, în data de 25 iulie 
2019, ora 10.00, vânzare prin licitație 
publică a unui teren aparținând 
domeniului privat al comunei Beștepe 
în suprafață de 1135mp situate în T39 
arabi 957/vie 956. Caietul de sarcini și 
instrucțiunile pentru ofertanți se 
poate procura de la sediul Primăriei 
Beștepe. Termenul de înscriere și 
depunere a actelor în vederea partici-
pării la licitație este de 24 iulie 2019, 
ora 16.00. Informații suplimentare la 
Primăria Comunei Beștepe sau la 
telefon: 0240.545.335, 0240.545.334.

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în Brăila, Incinta Port Docuri 
numărul 1, organizează licitație 
publică deschisă cu strigare în vederea 
vânzării unor piese de schimb și 
subansamble pentru autovehiculele ce 
s-au aflat în dotarea unității. Prima 
licitație se va desfășura în data de 
29.07.2019, ora 10.00, iar în caz de 
neadjudecare, se va repeta în datele 
de: 13.08.2019, ora 10.00, respectiv 
21.08.2019, ora 10.00. Caietul de 
sarcini și celelalte documente aferente 
procedurii se pot obține de la sediul 
instituției începând cu data de 
12.07.2019, documentele de partici-
pare la licitaţie se primesc de organi-
zator până în data de 23.07.2019, ora 
15.00. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul instituției sau la 
tel.0239.612.241, interior: 26505, fax: 
0239.615.945.

l SC “Intergepa Trans” SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I Petcu Viorica, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
în data de 17.07.2019 ora 12,00 la 
sediul lichidatorului din Ploiești, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, 
jud. Prahova, ● teren intravilan si 
arabil in suprafata de 25.460 mp 
situat in Oltenita, Șos, Călărași, Km 4, 
jud. Călărași si urmatoarele cladiri 
situate pe acesta: • Cladire camin apa; 
• Cladire bucatarie furaje; • Cladire 
cantina filtru; • 2 cladiri hala; • 
Cladire moara; • Rezervor apa. In caz 
de neadjudecare in data de 17.07.2019, 

se vor organiza licitatii si in datele de 
24.07.2019, 31.07.2019, 07.08.2019, 
14.08.2019 si 21.08.2019 ora 12,00. 
Taxa de participare la licitaţie este de 
100 RON + TVA, garanţia de partici-
pare este de 10% din pretul oferit plus 
TVA. Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichidare 
sau în numerar la sediul lichidato-
rului. Vânzarea se face în baza preve-
derilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la 
licitatie se va face cel mai tarziu cu o 
zi inainte de data licitatiei pana la ora 
16,00. Bunurile se vor vinde libere de 
sarcini conform art. 53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind activele 
scoase la vânzare puteţi obţine la nr. 
de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.

l SC “Lupu Confex” S.R.L., prin 
lichidator judiciar CII Petcu Viorica, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
cu strigare în data de 17.07.2019, ora 
11.00 la sediul lichidatorului din 
Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, 
sc. A, ap. 2, jud. Prahova următoarele 
bunuri: • cladire situata in Urlati, str. 
1 Mai, nr. 141, jud. Prahova si terenul 
aferent cladirii in cota corespunza-
toare fiecarui spatiu; din cladirea 
mentionata au mai ramas de valori-
ficat la licitatie urmatoarele: subsolul 
cladirii, etajul cladirii partea din fata, 
mansarda cladirii; - teren extravilan 
St - 22.366,35 mp situat in Valea 
Bobului, Urlati, jud. Prahova ( in indi-
viziune cu doua persoane fizice); - 
autoutilitara VW LT35, an fabricatie 
2003; In caz de neadjudecare in data 
de 17.07.2019, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 24.07.2019, 
31.07.2019 si 07.08.2019 la ora 11.00. 
Taxa de participare la licitaţie este de 
100 RON plus TVA, garanţia de parti-
cipare este de 10% din valoarea 
bunului plus TVA. Achitarea lor se 
poate face cu ordin de plată în contul 
de lichidare al debitoarei sau în 
numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevederilor 
Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie 
se va face cel mai tarziu cu o zi inainte 
de data licitaţiei pana la ora 16.00. 
Bunurile se vor vinde libere de sarcini 
conform art. 53 din Legea 85/2006. 
Alte relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 
0244-513366 sau 0244-597751.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, anunta vanzarea la licitatie 
publica a activului aflat in patrimoniul 
debitoarei, respectiv Hotel Restaurant 
- „Casa Rotaru”, situat in Ploiesti, str. 
Oborului, nr. 27, jud. Prahova (zona 
Obor – magazin Dedeman - mall AFI), 
inscris in CF nr. 125774 a mun. 
Ploiesti, constructie compusa din 
D+P+1E+3Mansarde, in suprafata de 
1922,44 mp, finalizata in 2007, la 
pretul de 292.630 euro (la care se 
adauga TVA dupa caz), ce se va achita 
in lei la cursul euro de la data efectu-
arii platii. (Din eroare in anuntul 
aparut in Jurnalul National din 
08.07.2019 s-a mentionat ca pretul este 
lei, si nu in euro). Daca cumparatorul 
este o persoana inregistrata in scopuri 
de TVA, se va aplica taxarea inversa si 
pretul nu va fi purtator de TVA. 
Hotelul dispune de 50 de camere de 
cazare si 3 apartamente, receptie, 
restaurant, bar si bucatarie la parter, 
iar la demisol crama si bucatarie rece. 
Structura constructiva a hotelului este 
cu fundatii din beton armat, inchideri 
perimetrale din BCA, compartimen-
tări interioare din zidarie de BCA, 
acoperisul cu tabla Lindab si dispune 
de utilitati: electricitate, apa, gaz, 
canalizare. Licitatia publica are loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor 

din 28.06.2019 si a Caietului de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
conform hotararii Adunarii Credito-
rilor din 28.06.2019. Sedintele de lici-
tat ie  vor avea loc pe data de: 
11.07.2019 si 18.07.2019, orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab.7B. Relatii suplimen-
tare se obtin de la lichidatorul judiciar 
la telefon 0344104525 si din caietul de 
sarcini ce se poate procura de la sediul 
acestuia la pretul de 3000 lei fara TVA.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în 
reorganizare anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor imobile, 
reprezentand: -Teren acces CF 40023, 
cad: 5531 top 1146/4 Reșița,  supra-
fata de 1.440 mp - pret 15.110,45 lei; 
-Teren acces CF 33684, cad: 3288 top 
1173/1174/22 Reșița,  suprafata de 583 
mp - pret 6.117,45 lei; -Teren acces CF 
33685, cad: 3289 top 1173/1174/23 
Reșița, suprafata de 1.430 mp - pret 
15.005,05 lei; -Teren arabil CF 36089, 
cad: 3267 top 1173/1174/1 Reșița, 
suprafata de 4.477 mp - pret 93.956,45 
lei; -Teren arabil CF 40066, cad: 3268 
top 1173/1174/2 Reșița, suprafata de 
1.578 mp - pret 33.116,85 lei; -Teren 
arabil CF 40021, cad: 3276 top 
1173/1174/10 Reșița, suprafata de 600 
mp - pret 12.591,9 lei; situate în Reșița 
zona Calea Caransebeșului, Jud. 
Caraș Severin; -Teren CF 36091 
Țerova, top 809/2/a/57/2, suprafata de 
71 mp - pret 1.109,25 lei; -Teren CF 
36092 Țerova, top 809/2/a/57/3, supra-
fata de 2.732 mp - pret 42.685,3 lei; 
situate în Reșița în apropiere de Calea 
Caransebeșului, jud. Caraș-Sverin; 
-Teren fâneață CF 39948,  top 
809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 
5.754 mp - pret 95.007,05 lei; situat în 
Reșița zona Calea Caransebeșului, 
jud. Caraș-Severin. Pretul de pornire 
al licitatiei este de 85% din pretul de 
evaluare. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al admi-
nistratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 
21, Jud. Caras - Severin, telefon 
0355/429.116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 350 lei + T.V.A. Lici-
tatia va avea loc in data de 17.07.2019, 
orele 12.30, la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar din Resita, str. P-ta 
1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin. In caz de 
neadjudecare, se va proceda la organi-
zarea l icitatiei  pentru data de 
31.07.2019, orele 12.30, respectiv in 
data de 14.08.2019 si 28.08.2019, in 
caz de neadjudecare la licitatiile ante-
rior organizate.

l Dinu, Urse si Asociatii SPRL -admi-
nistrator judiciar al Spet Shipping SA 
scoate la vanzare ambarcatiunea 
f luviala impingator SPET 2 aflat in 
proprietatea Spet Shipping SA, 
impreuna cu ambarcatiunile fluviale 
impingator SPET 1, barja RO-RO 485 
si barja RO-RO 486, aflate in patrimo-
niul societatii Spet Shipping Filiala 
Bechet SA. Valorificarea bunurilor se 
va face exclusiv in bloc, pretul total de 
pornire al licitatiei fiind de 600.000 
Euro, respectiv 300.000 Euro pentru 
ambarcatiunea f luviala impingator 
SPET 2 af lat in proprietatea SPET 
SHIPPING SA si 300.000 Euro pentru 
ambarcatiunile f luviale impingator 
SPET 1, barja RO-RO 485 si barja 
RO-RO 486, aflate in patrimoniul soci-
etatii Spet Shipping Filiala Bechet SA. 
Pretul Caietului de sarcini este in 
cuantum de 1.000 Euro + TVA si se 
achita prin OP in contul nr. RO 43 
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la 
ING BANK –Sucursala Dorobanti, pe 

seama administratorului judiciar Dinu 
Urse si Asociatii SPRL sau in numerar 
la sediul administratorului judiciar din 
București, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
cam. 502-505, sector 1. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consem-
narea garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei pentru bunurile 
aflate in patrimoniul debitoarei SPET 
SHIPPING SA in contul nr. RO31 
UGBI 0000 7920 0310 8RON pentru 
platile in lei  sau in contul in nr. RO11 
UGBI 0000 7920 0324 7EUR pentru 
platile in euro, deschise la Garanti 
Bank, Sucursala Lipscani, pe seama 
debitoarei  SPET SHIPPING SA, cel 
mai tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie; -consemnarea 
garantiei de 10% din pretul de pornire 
al licitatiei pentru bunurile aflate in 
patrimoniul societatii Spet Shipping 
Filiala Bechet SA in contul nr. 
RO65BREL0002002089400100 pentru 
platile in lei   sau in contul nr. 
RO81BREL0002002089400200 pentru 
platile in euro, deschise la Libra 
Internet Bnak , Sucursala Colentina, 
pe seama debitoarei  Spet Shipping 
Filiala Bechet SA., cel mai tarziu cu o 
zi inainte de data si ora stabilita pentru 
licitatie; -achizitionarea cel mai tarziu 
cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru licitatie a Caietului de sarcini, 
ce poate fi achitat in contul administra-
torului judiciar sau in numerar la 
sediul ales al acestuia; -depunerea 
ofertei de cumparare si a celorlalte 
documente prevazute in caietul de 
sarcini cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie, la 
sediul administratorului judiciar. 
Sedinta de licitatie va avea loc in data 
de 16.07.2019 ora 15.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Bucuresti, 
Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare 
sunati la 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. 

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde la 
licitatie, urmatoarele bunuri, in bloc 
sau individual, in functie de valoarea 
acestora: I. Stoc de marfuri, materii 
prime si materiale:  1. stoc modele 
(batiuta; garnituri model lemn; model 
lemn; montanti; repere, etc.); 2. stoc 
obiecte de inventar depozit 1 (bonfaier; 
burghie ;  cal ibre ;  f i l iere ;  freze ; 
mandrina; menghina; tarod; sublere, 
etc.); 3. stoc materiale consumabile 
CTC (centralizator platina; deseu 
argint; deseu platina; perborat de 
sodiu, etc.); 4. stoc echipamente de 
protectie (casca protectie; cisme 
cauciuc; antifoane externe, etc.); 5. stoc 
produse finite (disc frana; anozi fonta 
silicoasa; flansa antrenare; pump body, 
etc.); 6. stoc materiale consumabile 
deposit 1 (arzator arc 900; aspersoare; 
boloboc; cablu telefon; corpuri elec-
trice; cuie; lac colorat; prize electrice; 
semering; sina electrica, etc.); 7. stoc 
piese de schimb (aplica; broasca usa; 
diblu;  holsurub; motor electric; 
rulmenti; sigurante; supape, etc.); 8. 
stoc materiale auxiliare (bara grafit; 
ciocan cauciuc; piatra polizor; sarma 
legat, etc.); 9. stoc materii prime (acti-
vator 500TI; disc abraziv; pasta alumi-
nium; sulfat de magneziu; sulfat de 
bariu, etc.). II. Bunuri de natura 
mijloacelor fixe si obiecte de inventar: 
1. Mijloace fixe (cuptor tratament 
calire dinte; masina de impuscat 
miezuri bicor; masina de miezuit tip 
carusel; cuptor TT cu vatra mobile; 
rame formare; instalatie de sablat tip 
Schlick LS; cuptor uscat miezuri; insta-
latie de regenerat nisip; linie formare 
L3; instalatie de vopsit; amestecator 
minimixer; modernizare linii; masina 

de sablat cu alice; linie de formare in 
forme fara rame; modernizare centrala 
ventilatie; masina amestecat pulbere; 
instalatie topire inductie; baterii 
cuptoare; cuptoare cu arc; strunguri; 
spectro analitic, etc.); 2. Obiecte 
inventar gestiune SDV (universal 
strung; sublere; burghie; rafturi meta-
lice; dulapuri metalice; freze; polizor 
pneumatic; masini gaurit; strunguri; 
poduri rulante, etc.); 3.  Obiecte 
inventar gestiune hala monobloc (poli-
zoare; trusa sudura; ciocan de abataj, 
etc.); 4. Obiecte inventar gestiune 
modele (placi  portmodel ;  placi 
pormodel linia 1, 2; rame, etc.); 5. 
Obiecte inventar gestiune turnare 
centrifugala (masina turnat centri-
fugal; amestecat vopsea. Etc.); 6. 
Obiecte inventar gestiune linii grele 
(elevatoare; poduri rulante; macara 
pivotanta, etc.); 7. Obiecte inventar 
gestiune linii usoare (polizor; toba 
curatire; cale rulare  transport; rame 
formare, etc.); 8. Obiecte inventar 
gestiune elaborare (oale turnare; 
system racier cuptor; poduri rulante, 
etc.); 9. Obiecte inventar gestiune 
cantina (masini gatit; pahare; farfurii; 
oale, etc.);  10. Obiecte inventar 
gestiune CTC (strunguri; micrometru, 
etc.); 11. Obiecte inventar gestiune 
garaj (trusa ADR; polizor unghiular); 
12. Obiecte inventar gestiune protectie 
civila (cap sirena; targi sanitare etc.); 
13. Obiecte inventar gestiune adminis-
trativ (dulap metallic; casa bani; 
scaune, birou; copiator, etc); 14. 
Obiecte inventar gestiune mecano ener-
getic (boiler apa; convrtizor sudura; 
electropalan; menghina; nivela lase; 
poduri rulante, etc.). Lista completa a 
bunurilor, poate fi consultata in anexa 
de pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.andreiioan.ro. Conform Hotararii 
creditorilor nr. 707/29.03.2019, pretul 
bunurilor mobile, se va diminua cu 30 
% din pretul de evaluare. Licitatia se 
va tine in data de 12.07.2019 ora 11:00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi adjudecate, licitatia se va tine in 
data de 15.07.2019, 17.07.2019, 
19.07.2019, 22.07.2019, 24.07.2019, 
26.07.2019. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la sediul 
lichidatorului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la lici-
tatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei. Dosarul 
de prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la sediul 
lichidatorului judiciar. Telefon/fax: 
0244597808; email: office@andreiioan.
ro; mobil: 0723357858; www.andre-
iioan.ro.

PIERDERI
l Pierdut certificat de ambarcatiune 
de agremet apartinand Club Militari 
Residence SRL (CUI 26487326) serie 
A008262 aferent ambarcatiune 
Bayliner vr4, numar inmatriculare 
0829TL. Il declar nul.

l În data de 05.07.2019 s-a pierdut 
ștampila SC Impact Com SRL cu 
adresa în Sărmaș 116 Harghita, având 
CUI: RO15996570. Se declară nulă.

l Pierdut certificat de ambarcatiune 
de agrement seria 21696, aferent 
skyjet sea doo inmatriculat cu 
numarul 02533SN, proprietar Olaroiu 
Aurelian Cosmin. Il declar nul.

l Pierdut Certificat profesional 
c o n d u c ă t o r  a u t o  m a r f ă ,  n r. 
0375793000, pe numele Turcu Mari-
an-Ion, eliberat de ARR Teleorman. Îl 
declar nul.


