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OFERTE SERVICIU
l Grupul DN AGRAR cu sediul social
în Alba Iulia angajează Îngrijitori
Animale (pentru fermă bovine din
Gârbovă, jud. Albă). Oferim: Salariu
motivant, Tichete de masă/ Alte beneficii, Cazare. Informaţii la telefon:
0786/732.689 sau e-mail: ana.spatacean@dn-agrar.eu.
l VAUBAN IT RO SRL angajează:
Operator introducere validare și prelucrare date 413201, studii medii, engleză,
5 posturi. CV și relații la: 0735.047.400.
l Societate comercială, cu sediul în
București și punct de lucru în județul
Hunedoara, angajează șoferi cat. C+E
(card, tahograf) și mecanic autograder.
Condiții avantajoase de salarizare,
cazare și mâncare. Pentru mai multe
informații sunați la: 0726.688.803.
l Societatea comercială Xiao Youdong
SRL, cu sediul în Lupeni, jud.Hunedoara, angajează lucrător pentru postul
vacant „Manipulant marfă”. Oferta este
valabilă şi pentru cetăţenii UE sau
non-UE. Relaţii la tel. 0747.937.198.
l Primăria Vidra –Ilfov organizează în
data de 02.10.2018 concurs recrutare
pentru postul de muncitor necalificat.
Detalii la 021-361.22.66.
l Primăria Berceni –Ilfov organizează
în data de 02.10.2018 concurs recrutare
pentru postul de muncitor necalificat.
Detalii la 021.365.19.68.
l Inspectoratul General al Poliţiei
Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, str.Mihai Vodă, nr.4-6, Sectorul 5,
organizează concurs pentru ocuparea,
cu personal recrutat din sursă externă, a
2 (două) posturi vacante de personal
contractual: muncitor necalificat (îngrijitor), COR 911201, la Serviciul Administrativ. Relaţii suplimentare se pot
obţine prin consultarea paginii de
internet a instituției: www.politiaromana.ro.
l Inspectoratul General al Poliţiei
Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr.4-6, Sectorul 5,
organizează concurs pentru ocuparea,
cu personal recrutat din sursă externă, a
2 (două) posturi vacante de personal
contractual: muncitor calificat IV
(zugrav), COR 713102, la Serviciul
Administrativ. Relaţii suplimentare se
pot obţine prin consultarea paginii de
internet a instituției: www.politiaromana.ro.
l Inspectoratul General al Poliţiei
Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, str.Mihai Vodă, nr.4-6, Sectorul 5,
organizează concurs pentru ocuparea,
cu personal recrutat din sursă externă, a
1 (unui) post vacant de personal
contractual: muncitor calificat IV
(lăcătuș), COR 721424, la Serviciul
Administrativ. Relaţii suplimentare se
pot obţine prin consultarea paginii de
internet a instituției: www.politiaromana.ro.
l Inspectoratul General al Poliţiei
Române, cu sediul în municipiul Bucu-

reşti, str.Mihai Vodă, nr.4-6, Sectorul 5,
organizează concurs pentru ocuparea,
cu personal recrutat din sursă externă, a
1 (unui) post vacant de personal
contractual: muncitor calificat IV (electrician), COR 741102, la Serviciul Administrativ. Relaţii suplimentare se pot
obţine prin consultarea paginii de
internet a instituției: www.politiaromana.ro.
l Direcţia Generală de Poliţie Locală şi
Control a Municipiului Bucureşti organizează concurs de promovare pentru
ocuparea funcţiei publice de conducere
vacante de Director Executiv Adjunct,
gradul II, din cadrul Direcției de
Control. Concursul se desfășoară la
sediul instituției, situat în B-dul Libertăţii nr.18, bl.104, sector 5, în data de
10.10.2018, ora 10:00 -proba scrisă,
interviul în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data susținerii probei
scrise. Dosarele de înscriere la concurs
se depun la sediul Direcţiei Generale de
Poliţie Locală şi Control a Municipiului
Bucureşti -Serviciul Resurse Umane,
Securitate și Sănătate în Muncă, în
termen de 20 de zile de la publicarea în
Monitorul Oficial. Dosarele de înscriere
la concurs trebuie să conțină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute la
art.143 din H.G. nr.611/2008, modificată
și completată de H.G. nr.761/2017.
Condiţiile de participare sunt: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în domeniul
juridic; -studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management ori în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice, în condiţiile legii; -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice -minim 7 ani; -să fie
numit într-o funcţie publică de clasa I;
-să nu aibă în cazierul administrativ o
sancţiune disciplinară neradiată, în
condiţiile legii. Bibliografia, atribuțiile
prevăzute în fișa postului și informațiile
necesare desfășurării concursului se
afișează la sediul și pe site-ul instituției:
www.plmb.ro. Relaţii suplimentare se
pot obține la sediul instituției, telefon
021/539.14.25, e-mail: resurse.umane@
plmb.ro, persoană de contact -Tănase
Gabriela, inspector.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în str.
Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de auditor public intern grad profesional
II. Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 02.10.2018, ora
12:00; -proba orală în data de
04.10.2018, ora 12:00. Condiţii de participare la concurs: Generale: Candidaţii
trebuie să aibă cel puţin 9 ani vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diploma de licență sau echivalentă, întrunul din domeniile: •Ştiinţe juridice;
•Științe economice; -avizul compartimentului de audit public intern din
cadrul Ministerului Economiei. Pentru
obținerea acestui aviz, în conformitate

cu dispozițiile Normelor generale
privind exercitarea activităţii de audit
public intern, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1086/2013, candidații
care depun dosare de concurs pentru
posturile menționate vor depune și
următoarele documente: a) curriculum
vitae; b) o declaraţie privind respectarea
prevederilor art. 22 din Legea nr.
672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni; c) o lucrare în
domeniul auditului public intern; d)
două scrisori de recomandare de la
persoane cu experienţă în domeniul
auditului intern. Potrivit dispozițiilor
actului normativ menționat mai sus, în
urma analizei dosarului, a posibilelor
consultări directe cu candidații şi a realizării unui interviu, compartimentul de
audit public intern din cadrul Ministerului Economiei emite un aviz, care se
comunică candidaţilor. Precizăm că
doar candidații care au primit avizul
favorabil al compartimentului de audit
public intern din Ministerului Economiei se vor putea prezenta la proba
scrisă din data de 02.10.2018, din cadrul
concursului de ocupare a postului
vacant de auditor public intern gradul
profesional II -Compartiment de audit
public intern. Cererile şi documentele
necesare pentru înscriere se vor depune
la Registratura din cadrul ISCIR, până
cel târziu la data de 24.09.2018, orele
12:00. Relaţii suplimentare se pot obţine
la telefon 021.411.97.60 int. 124.
l U.M. 02522 Bucureşti, organizează
concursul pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de consilier grad profesional principal -studii superioare,
vechimea în specialitatea studiilor în
domeniul Ştiinţe juridice, necesare exercitării funcţiei publice minim 5 ani. Data
desfăşurării şi probele concursului:
-10.10.2018, ora 10.00 -proba scrisă;
-16.10.2018, ora 10.00 -interviul. Dosarele de înscriere la concurs se depun în
termen de 20 de zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României Partea
a III-a. Depunerea dosarelor şi desfăşurarea concursului se vor face la sediul
UM 02522 Bucureşti, str. Institutul
Medico –Militar nr. 3-5, sector 1, unde
vor fi afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon: 021/3195509, int. 1040275; 243 sau 021/ 3110874.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu
sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi: -1 post cercetător ştiinţific
-gastroenterologie, perioadă nedeterminată. Concursul se va desfăşura,
conform Legii nr. 319/2003, privind
statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarele de concurs se depun în
termen de 30 de zile de la data apariţiei
anunţului în ziar, la compartimentul
Resurse Umane al spitalului. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
Compartimentul Resurse Umane al
spitalului, la tel.021.222.35.50.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad, cu sediul în Arad, Bdul.Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează
concurs în vederea ocupării următorului
post contractual vacant: -1 (un) post de
paznic, cod COR 962907, pe perioadă
nedeterminată, în cadrul Serviciului
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Social Administrativ. Condiţii specifice:
Nivelul studiilor- medii; -Atestat agent
de pază. Data-limită de depunere a
dosarelor de concurs 25.09.2018, ora
16.00; Data susţinerii probei scrise:
02.10.2018, ora 10.00; Data susţinerii
interviului: 04.10.2018, ora 10.00. Toate
probele se vor susţine la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde
conţinutul dosarului de concurs, condiţiile generale şi specifice, calendarul de
desfăşurare a concursurilor, bibliografia
şi, după caz, tematica se publică pe
portalele: www.posturi.gov.ro şi pe:
www.uav.ro.
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Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei
Panaci. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Panaci, persoană de
contact: Cozan Vasile, telefon:
0746.833.478.

l Primăria comunei Vulcana-Băi,
județul Dâmbovița, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante de inspector,
clasa I, gradul profesional superior din
cadrul Serviciului comunitar pentru
registrul agricol, cadastru, cartea
funciară, agricultură și activități sanitar-veterinare din aparatul de specialitate al primarului comunei. Concursul
se organizează la sediul Primăriei
comunei Vulcana-Băi, strada Vlad
Țepeș, nr.18, județul Dâmbovița, în data
de 15 octombrie 2018, ora 10.00, proba
scrisă. Condițiile generale și condițiile de
participare la concurs și bibliografia se
afișează la sediul și pe site-ul: www.
vulcanabai.ro. Informații suplimentare
se pot obține la sediul Primăriei comunei
Vulcana-Băi și la nr. de telefon:
0245.230.890.

l Primăria Comunei Bodești, cu sediul
în comuna Bodești, sat Bodești, județul
Neamț, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante
de: Muncitor calificat, treapta I: două
posturi, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 2 octombrie 2018, ora
10.00; -Proba interviu în data de 4
octombrie 2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii/gimnaziale; -permis de
conducere -categoriile B; -domiciliul în
comuna Bodești, județul Neamț; -cel
puțin unul din următoarele certificate de
calificare: lăcătuș confecții metalice/
electrician /sudor/zidar /tencuitor/
vopsitor; -disponibilitatea de a lucra în
program prelungit; -vechime în muncă
şi în domeniu minim 3 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Bodești.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Bodești, persoană de contact:
Bostan Ionel, telefon: 0233.243.007, fax:
0233.243.088, e-mail: primariabodești@
yahoo.com.

l Primăria Comunei Panaci, cu sediul
în localitatea Panaci, judeţul Suceava, în
conformitate cu prevederile HG
nr.286/2011, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante
de: -Educator 1, în cadrul Centrului de
zi din sat Coverca, comuna Panaci,
judeţul Suceava: ½ normă; -Educator 2,
în cadrul Centrului de zi din sat
Coverca, comuna Panaci, judeţul
Suceava: ½ normă; -Psiholog, în cadrul
Centrului de zi din sat Coverca, comuna
Panaci, judeţul Suceava: ¼ normă;
-Asistent social, în cadrul Centrului de zi
din sat Coverca, comuna Panaci, judeţul
Suceava: ¼ normă; -Bucătar/îngrijitor,
în cadrul Centrului de zi din sat
Coverca, comuna Panaci, judeţul
Suceava: un post. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
02.10.2018, ora 12.00; -Proba interviu în
data de 04.10.2018, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: Pentru posturile de educator: a)
studii de specialitate în calificarea de
educator; b)vechime în muncă:-. Pentru
postul de psiholog: a)studii universitare
de lungă durată cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul/profilul
socio-psiho-pedagogie; b)membru al
Colegiului Psihologilor din România; c)
vechime în muncă:-. Pentru postul de
asistent social: a)studii universitare de
lungă durată cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în specializarea asistență
socială; b)membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali; c)vechime în
muncă:-. Pentru postul de bucătar/
îngrijitor: a)absolvire curs calificare de
bucătar; b)vechime în muncă. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în

l Primăria Comunei Ceptura, cu sediul
în comuna Ceptura, judeţul Prahova,
având în vedere prevederile art. 57, alin.
(4) din Legea nr.188/1999, privind
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare, şi
ale art.39, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611 din 4 iunie 2008 (*actualizată*), pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată
prin HG 761/2017, pentru modificarea
şi completarea Hotărârii Guvernului
nr.611/2008, pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea
postului vacant de inspector, funcţie
publică de execuţie, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului financiar-contabil din cadrul
Aparatului de specialitate al primarului
comunei Ceptura, judeţul Prahova.
Concursul se organizează şi se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei
Ceptura, judeţul Prahova, în data de
10.10.2018, ora 10.00, proba scrisă, şi în
data de 12.10.2018, ora 10.00, interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Ceptura, judeţul Prahova.
Condiţii de participare: candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul financiar-contabil şi/sau admi-
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nistraţie publică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minim un an. Dosarul
de înscriere la concurs va cuprinde în
mod obligatoriu documentele prevăzute
de art.49 din HG nr.611/2008, pentru
aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, actualizată, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia
sunt afişate la sediul Primăriei Comunei
Ceptura, judeţul Prahova. Relaţii suplimentare la telefon: 0244.445.002,
int.104.
l Primăria Comunei Grinţieş, comuna
Grinţieş, sat Poiana, judeţul Neamţ,
CIF: 2614180, tel./fax: 0233.265.410/
0233.265.172, în baza prevederilor HG
286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de consilier debutant -Compartiment
implementare proiecte în cadrul UAT
Grinţieş, judeţul Neamţ. -Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalent; -Vechimea necesară pentru
ocuparea postului: debutant; -Data, ora
şi locul desfăşurării concursului:
10.10.2018, ora 9.00, la sediul Primăriei
Comunei Grinţieş, judeţul Neamţ;
-Data, ora şi locul desfăşurării probei
scrise/interviu: se va comunica ulterior
afişării rezultatelor probei scrise;
-Data-limită pentru depunerea dosarelor: 25.09.2018, ora 12.00; Relaţii
suplimentare: tel.0233.265.410/
0233.265.172, e-mail: primaria@comunagrinties.ro, www.comunagrinties.ro.
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Gorj, cu sediul în
Târgu Jiu, str. Lt. Col. D-tru Petrescu nr.
1, scoate la concurs, în data de
12.10.2018, ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post vacant:
Inspector, grad profesional superior Punct de lucru Rovinari. Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacante: - Pregătire de specialitate studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în ramura de
științe economice, juridice sau inginerești; - Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 7 ani; - Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului:
12.10.2018 - ora 10:00 - proba scrisă.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de
la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a -III- a, respectiv în
perioada 10.09.2018-29.09.2018, la
sediul AJOFM Gorj. Persoană de
contact: Cristina Badea - Consilier superior, tel. 0253.213.824, email cristina.
badea@gj.anofm.ro.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Municipiul Sebeş organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant
-personal contractual: Paznic -la
Compartimentul Ordine Publică, Pază
Obiective -Direcţia Poliţia Locală Sebeş.
Probele stabilite pentru postul de Paznic
sunt: proba scrisă şi interviul. Data, ora
şi locul desfăşurării concursului:
-02.10.2018, ora 11:00 Sebeş, Parcul
Arini, nr.1 -proba scrisă; 09.10.2018, ora
11,00 Sebeş, Parcul Arini, nr.1 -proba
interviu. Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 24.09.2018. Condiiţii
de participare pentru postul de Paznic:
Candidatul trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art.3
din H.G. NR.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice.
-Studii generale. -Vechime în muncă,
minimum 7 ani. -Aviz psihologic. Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul Municipiului Sebeş.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială Şi Protecţia Copilului Buzău, In
temeiul H.G.nr.286/23.03.2011 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi (funcţie contractuală): 1 post asistent social practicant
(perioadă nedeterminată) la Centrul de
recuperare și reabilitare a persoanelor
adulte cu handicap Stîlpu, astfel: Dată
limită depunere dosare, în data de
21.09.2018; Selecţie dosare, în data de
25.09.2018, ora 10; Proba scrisă, în data
de 02.10.2018, ora 10; Interviu, în data
de 08.10.2018, ora 10; Condiții: studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul de
licență Asistență socială; atestat de
liberă practică sau aviz de exercitare a
profesiei de asistent social practicant
eliberate, în condițiile legii, de Colegiul
Național al Asistenților Sociali din
România; vechime în specialitate-minim
1 an; Persoană de contact: Popescu
Nela-tel.0238/711051. Dosarele vor fi
depuse până la data de 21.08.2018, ora
16,30. Toate probele se desfașoară la
sediul instituţiei din mun. Buzău, strada
Bistriţei nr.41, jud.Buzău.
l În conformitate cu prevederile Legii
nr.95/2006, privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare, Ordinul MS nr.284/2007,
art.2, privind organizarea concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor
specifice comitetului director din spitalele publice, modificat prin Ordinul
nr.954/2017, pentru modificarea anexei
la Ordinul MS nr.284/2007 şi a Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare
a concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcţiilor specifice comitetului
director din spitalele publice, Spitalul
Clinic „Sfânta Maria” anunţă organizarea concursului pentru ocuparea
funcţiilor de director medical şi director
financiar-contabil. Concursul /examenul
va avea loc la sediul Spitalului Clinic
„Sfânta Maria”, Bld.Ion Mihalache,
nr.37-39, sector 1, Bucureşti. La concurs/
examen se pot înscrie candidaţii care
îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice: Criterii generale
(director medical şi director financiar-contabil): 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
înfăptuirea 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 intervenit
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. Criterii specifice pentru director medical: 1.sunt
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absolvenţi de învăţământ universitar de
lungă durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul medicină,
specializarea medicină; 2.sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; 3.au
minim 5 ani vechime în specialitatea
respectivă. Criterii specifice pentru
director financiar-contabil: 1.sunt absolvenţi de învăţământ universitar de
lungă durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în profil economic; 2.deţin
certificatul de atestare a cunoştinţelor
dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în
domeniu; 3.au cel puţin 2 ani vechime în
specialitatea studiilor. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină
următoarele documente: 1.pentru
director medical: a)cerere de înscriere;
b)copie după actul de identitate; c)copie
după diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; d)copie după certificatul
de medic specialist; e)curriculum vitae;
f)adeverinţă care atestă vechimea în
gradul profesional sau în specialitatea
studiilor, după caz; g)cazierul judiciar;
h)declaraţie pe proprie răspundere că
nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege; i)
adeverinţă medicală care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul
de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate; j)proiectul de
specialitate; 2.pentru director financiar-contabil: a)cerere de înscriere; b)copie
după actul de identitate; c)copie după
diploma de licenţă sau de absolvire,
după caz; d)curriculum vitae; e)adeverinţă care atestă vechimea în gradul
profesional sau în specialitatea studiilor,
după caz; f)cazierul judiciar; g)declaraţie pe proprie răspundere că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică,
aşa cum este definită prin lege; h)adeverinţă medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; i)proiectul de specialitate;
j)copie după certificatul de atestare a
cunoştinţelor dobândite în domeniul
Sistemului European de Conturi,
precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu. Copiile de pe
actele prevăzute mai sus se prezintă
însoţite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de
concurs. Dosarul de înscriere se depune
la secretarul comisiei de concurs cu cel
puţin 5 zile lucrătoare înainte de data
susţinerii concursului. Concursul/
examenul cuprinde următoarele probe
de evaluare: -test -lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia
specifică postului; -susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; -interviul
de selecţie. Calendarul desfăşurării
concursului/examenului: -până la data
de 26.09.2018, ora 15.00- perioada de
înscriere a candidaţilor; -27.09.2018, ora
15.00- selecţia dosarelor de înscriere şi
afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;
-28.09.2018, ora 15.00- depunerea
contestaţiilor privind rezultatele selecţiei
dosarelor de înscriere; -01.10.2018, ora
15.00- afişarea rezultatelor contestaţiilor
privind rezultatele selecţiei dosarelor de
înscriere; -03.10.2018, ora 11.00- desfăşurarea probei scrise -test lucrare scrisă
de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; -04.10.2018, ora
9.00- susţinerea proiectului/lucrării de
specialitate; -04.10.2018, ora 12.00interviul de selecţie; -04.10.2018, ora
16.00- afişarea rezultatelor concursului;
-până la 05.10.2018, ora 16.00- depunerea contestaţiilor privind rezultatele
concursului; -08.10.2018, ora 16.00afişarea rezultatului final al concursului

în urma contestaţiilor. Temele pentru
proiectul/lucrarea de specialitate şi bibliografia de concurs se afişează la sediul
Spitalului Clinic „Sfânta Maria” şi pe
site-ul spitalului. Relaţii suplimentare se
obţin la sediul Spitalului Clinic „Sfânta
Maria”, din bld.Ion Mihalache, nr.37-39,
sector 1, Bucureşti, tel.021.222.35.50,
persoană de contact: Dana Neamtu -şef
RUNOS.
l Primaria comunei Balcani organizează concurs de ocupare a functiei
publice vacantea de Referent de specialitate, clasa II, grad profesional asistent,
in cadrul Biroului buget, contabilitate,
financiar, impozite si taxe locale. Probele
stabilite pentru examenul de ocupare a
functiei publice sunt: 1. Proba scrisa- in
data de 25 septembrie 2018 ora 10,00 la
sediul institutiei -Comuna Balcani,
judetul Bacau; 2. Interviul -in data de 27
septembrie 2018 ora 10,00 la sediul
institutiei - Comuna Balcani, judetul
Bacau. Conditii de participare la
concurs: Pentru ocuparea functiei
publice trebuie indeplinite urmatoarele
conditii: - conditiile specifice prevazute
la art.54 din Legea nr. 188/1999, republicata si actualizata; - studii superioare de
lunga sau de scurta durata, absolvite cu
diploma. Dosarele de inscriere la
examen se pot depune de catre candidati in termen de 20 zile de la data
afisarii anuntului privind organizarea
examenul de ocupare a functiei publice
vacanta de Referent de specialitate, si
conţin în mod obligatoriu. a) formularul
de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; b)
curriculum vitae, modelul comun european; c) copia actului de identitate; d)
copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi perfecţionări; e) copie a diplomei de master sau
de studii postuniversitare în domeniul
administraţiei publice, management ori
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; f) copia
carnetului de muncă şi după caz, a
adeverinţei eliberate de angajator
pentru perioada lucrată, care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării
funcţiei publice; g) copia adeverinţei
care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului; h)
copia adeverinţei care atestă starea de
sănătate corespunzătoare pentru efort
fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a
căror ocupare este necesară îndeplinirea
unor condiţii specifice care implică efort
fizic şi se testează prin probă suplimentară; i) cazierul judiciar; j) declaraţia pe
propria răspundere sau adeverinţa care
să ateste calitatea sau lipsa calităţii de

lucrător al Securităţii sau colaborator al
acesteia. Orice alte informatii privind
conditiile de inscriere la concurs si bibliografie se pot gasi zilnic la secretarul
comunei, telefon 0234/380680, interior
114.

CITAȚII
l Se citeaza numita Petraru Elena, in
calitate de parata, in dosar civil nr.
498/258/2018, aflat pe rolul jud. Miercurea Ciuc cu termen de judecata la
27.09.2018, avand ca obiect divort.
l Nicolae Gica este chemată la data de
17.10.2018 ora 8:30 la Judecătoria
Brăila, în Dosarul nr. 23306/196/2017 în
calitate de pârâtă, de reclamantul
Ciocan Catalin pentru acţiunea având
ca obiect modificare măsuri privind
locuinţa minorelor rezultate din căsătoria lor.
l Rusu Mihai Alexandru cu ultimul
domiciliu cunoscut în oraş Târgu
Neamţ, str. Cuza Vodă, bl A5, sc A, et 1,
ap. 5, jud. Neamţ, este chemat la Judecătoria Botoşani în data de 26.09.2018,
ora 8.30, în calitate de intimat în proces
cu Ţurcanu Petru şi Ţurcanu Elena în
dosar nr. 4979/193/2018.
Numita Ignat Lavinia Rose-Marie,
cu ultimul domiciliu cunoscut din
România în București, Calea Crângași, nr.8, bl.18A, sc.2, et.5, ap.70,
sector 6, este chemată în data de 11
Octombrie 2018, ora 13.00 la Judecătoria Sectorul 2 București, cu
sediul în București, Bd.Unirii, nr.37,
Sector 3, Camera 123, completul 36,
în calitate de pârât în dosarul
nr.26494/300/2017, având ca obiect
rectificare carte funciară, în proces
cu reclamantul Gogan Victor.

DIVERSE
l SC Cornel & Cornel Topoexim SRL
Bucuresti, Sector 6, str. Vidra nr.31, CUI
RO 6174812 care a depus documentatia
la ABA Arges-Vedea Pitesti, in vederea
obtinerii Avizului de Gospodarire a
Apelor pentru “Sondele: 1498 Bogati,
3369,3370 stambu, 212 Hirlesti si 1746
Balaria.” Informatii, sugestii si recomandari se pot transmite solicitantului
si la tel.: 0722-685 911, persoana de
contact ing. George Dumitru.
l SC REWE (Romania) SRL cu sediul
in loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni, nr.7,
CUI RO 13348610, J23/886/2005, jud.
Ilfov, anunta ca a depus la APM Bihor–
Oradea documentatia tehnica pentru
obtinerea autorizatiei de mediu pentru
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desfasurarea activitatilor: Supermarket-cod CAEN 4711-comert cu
amanuntul in magazine nespecializate
cu vanzare predominanta de produse
alimentare, bauturi si tutun, cod CAEN
4724; 1071; pe amplasamentul situat in
Oras Stei, str.Andrei Muresanu, nr.15/F,
jud.Bihor. Eventualele sugestii si observatii se vor depune in scris la Agentia
pentru Protectia Mediului Bihor, Bulevardul Dacia, nr.25/A, Mun.Oradea, tel:
0259444590, fax:0259406588, e-mail:
office @apmbh.anpm.ro pe toata durata
derularii procedurii.
l SC OMV Petrom SA, titular al
proiectului “Inlocuire tronson conducta
de amestec sonda 34 RA Baicoi”,
anunta publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de incadrare de catre
Agentia pentru Protectia Mediului
Prahova, in cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului
si de evaluare adecvata pentru proiectul
mentionat, propus a fi amplasat in
extravilan loc. Baicoi, jud. Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Prahova din Ploiesti,
str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in
zilele de luni, miecuri, joi orele 9-15.30 si
vineri, intre orele 9–13, precum si la
urmatoarea adresa de internet www.
apmph.anpm.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in termen
de 5 zile de la data publicarii prezentului
anunt, pana la data de 15.09.2018.
l Rorex Pipe SRL anunţă publicul
interesat asupra depunerii raportului
privind impactul asupra mediului
pentru proiectul Amplasare linie tehnologică nouă pentru fabricarea tuburilor
din poliester armat cu fibre de sticlă şi
inserţie de nisip (PAFSIN), propus a fi
amplasat în jud.Ilfov, oraş Buftea, str.

Aviaţiei, nr.33. Tipul deciziei posibile
luate de APM Ilfov poate fi emiterea sau
respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul
autorităţii competente pentru protecţia
mediului: Aleea Lacul Morii, nr.1, sector
6, Bucureşti, şi la sediul: ROREX PIPE
SRL, str.Aviaţiei, nr.33, oraş Buftea,
judeţul Ilfov, în zilele de luni-joi, între
orele 9.00-13.00, şi vineri, între orele
9.00-12.00. Documentul menţionat este
disponibil şi la următoarea adresă de
internet: office@apmif.anpm.ro. Dezbaterea publică a raportului privind
impactul asupra mediului va avea loc la
Primăria Oraşului Buftea, în data de
01.10.2018, începând cu ora 15.00.
Publicul interesat poate transmite în
scris comentarii/opinii/observaţii privind
documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului: Aleea Lacul Morii, nr.1, sector
6, Bucureşti, până la data de 01.10.2018.

SOMAȚII
l Somaţie emisă în baza încheierii de
şedinţă din data de 04 iunie 2018. Prin
cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei
Lugoj, sub nr.447/252/2018, petenta
Bulbucan Daniela, având domiciliul în
Timişoara, str.Zurich, nr.32, jud.Timiş, a
invocat dobândirea, prin uzucapiune, a
dreptului de proprietate asupra cotei de
15/30 din imobilul reprezentat de teren
şi casă, în suprafaţă totală de 2.878mp,
evidenţiat în CF nr.402299 Brestovăţ
(CF vechi nr.14 Hodoş), nr.top.32-33
Hodoş, proprietar tabular fiind
defunctul Roşu Pavel, decedat în anul
1944. Se pune în vedere celor interesaţi
că, în situaţia în care, în termenul
prescris de lege -o lună de la afişarea
prezentei somaţii- nu înţeleg să înainteze opoziţie scrisă la această somaţie,
Judecătoria Lugoj, în temeiul art.130
din Decretul-Lege nr.115/1938, privind

unificarea dispoziţiilor de carte
funciară, prin încheiere, va trece la
judecarea cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Consiliul de Administraţie al societăţii Donaris Tours SRL cu
sediul în Bucureşti, Şoseaua Virtuţii,
nr.7, bl.R3, scara 2, parter, Spaţiul S3,
sector 6, având J 40/4980/1998, CUI RO
10595925, convoacă convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a
Asociaților, în şedinţă extraordinară în
data de 18.09.2018, ora 11, la sala de
consiliu a societăţii Subansamble Auto
SA, din Pitești, strada George Coșbuc
nr. 59, județul Argeş, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea cesionării de
către Subansamble Auto SA în calitate
de cedent către Omnium Distribution
S.R.L. Bascov în calitate de cesionar a
unui număr de 370 părţi sociale cu o
valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 37% din capitalul social al
Donaris Tours S.R.L. Bucureşti, cu
sediul în Bucureşti, Şoseaua Virtuţii,
nr.7, bl.R3, scara 2, parter, Spaţiul S3,
sector 6, având J 40/4980/1998, CUI RO
10595925. 2.Aprobarea actualizării
actului constitutiv al societăţii ca
urmare a modificărilor intervenite. 3.
Împuternicirea persoanelor care vor
efectua actualizarea actului constitutiv,
precum și a celor care vor efectua operațiunile prevăzute de lege în fața ORC
Argeș. 4. Diverse probleme în competenţa de rezolvare a Adunării Generale
a Asociaţilor. În situaţia neîntrunirii
cvorumului statutar la prima şedinţă, se
anunță a II-a convocare a Adunării
Generale a Asociaţilor pentru data de
19.09.2018, ora 10, în acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi.Începând cu data
publicării prezentei, Convocatorul,
textul integral al documentelor şi materialelor informative cu privire la punc-

tele de pe ordinea de zi şi care urmează
a fi prezentate Adunărilor Generale,
precum şi proiectele de hotărâri ale
AGA sunt puse la dispoziţia asociaţilor
la sediul societăţii, în zilele lucrătoare,
între orele 10-14, unde vor fi consultate
şi completate de aceştia. Preşedinte
C.A., Ing. Gheorghe Badea.
l Convocator. Judiciar Consulting
Insolvency IPURL prin modificarea
formei profesionale, în calitate de lichidator judiciar al SC Munca Manuală
SCM conform sentinţei civile nr. 1162/
29.09.2016 în dosar 7389/62/2012 cu
sediul profesional în Braşov, B-dul
Griviţei nr. 99, bl. 8, sc. D, ap. 4. În
conformitate cu art. 15 şi 16 din Statutul
Cooperaţiei Mesteşugăreşti şi Legea 1/
2005. Convoacă. Adunarea Generală a
Membrilor Cooperatorilor înscrişi şi
rămaşi activi în cadrul SCM Cooperativa Mesteşugărească pentru data de
27.09.2018, ora 13:00, la adresa din
Braşov, str. Stadionului nr.2 et. 2
Complex Bartolomeu, cu următoarea
ordine de zi: 1. În conformitate cu art.
83 din Actul constitutiv conţinând
Statutul Societăţii, Adunarea Generală
va hotărî transmiterea către o altă organizaţie cooperativă mesteşugărească a
activului rămas în urma distribuirii
sumelor datorate creditorilor societăţii
cooperatiste şi a părţilor divizibile către
membrii. 2. Actualizarea tabelului definitiv al membrilor cooperatori şi a
părţilor sociale deţinute cu menţiunea
că la Registrul Comerţului Braşov figurează 15 membrii iar în actul constitutiv
societar figurează 128 membrii. 3.
Prezentarea inventarului patrimonial
rămas după achitarea creanţelor către
creditori (Complexul Bartolomeu,
bunuri mobile şi fondurile băneşti). 4.
Stabilirea unui preţ minim de vânzare a
imobilului Complex Bartolomeu
respectiv posibilitatea de vânzare individuală sau loturi de bunuri a bunurilor
mobile. 5. Stabilirea onorariului lichidatorului respectiv de 500 lei lunar şi 10%
din valoarea bunurilor vândute. Convocarea se face cu respectarea termenului
prevăzut de art. 16 al 5. În situaţia în
care în prima Adunare Generală nu se
realizează cvorumul prevăzut de lege
raport la membrii ce figurează la Registrul Comerţului se va organiza a doua
Adunare Generală pentru data de
10.10.2018 la ora 13:00.
l Convocare: I. Administratorul Unic
al Conef S.A. (denumită în continuare
“Societatea”), cu sediul în Bucureşti,
Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, Sector 4,
România, înmatriculată la Registrul
Comerţului sub nr. J40/377/1991, CUI
RO 1555107 convoacă în temeiul art.
117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor înscrişi în
Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 2 octombrie 2018, considerată data de referinţă, pentru data de 11
octombrie 2018, la orele 13:00, la sediul
Societăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii
nr. 64, etaj 1, Sector 4, România. În
cazul în care la data menţionată nu se
întruneşte cvorumul de prezenţă
prevăzut de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul
art. 118 din Legea 31/1990, republicată,
cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de
12 octombrie 2018, la orele 13:00 la
sediul Societăţii din Bucureşti, Splaiul
Unirii nr. 64, etaj 1, Sector 4, România.
II. Ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor este următoarea: 1. Aprobarea modificării Actului
constitutiv al Societăţii după cum
urmează: A. Art. 11 (2) a) se modifică şi
va avea următorul conţinut: „a) aprobă
sau modifică situaţiile financiare ale
societăţii, după analizarea raportului
Administratorului Unic şi a raportului

III

auditorului financiar;” B. Art. 22 se
modifică şi va avea următorul conţinut:
(1) „Profitul societăţii se stabileşte pe
baza situaţiilor financiare aprobate de
Adunarea generală a acţionarilor.
Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii. (2) Din profitul societăţii se
pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării şi dezvoltării de produse
noi, investiţiilor, reparaţiilor precum şi
pentru alte destinaţii stabilite de
Adunarea generală a acţionarilor. (3)
Din profitul societăţii se va prelua în
fiecare an cel puţin 5% pentru formarea
fondului de rezervă, până când acesta
va atinge minimum a cincea parte din
capitalul social. (4) Profitul se va repartiza conform hotărârii Adunării generale a acţionarilor. Repartizarea
trimestrială a profitului se poate efectua
opţional în cursul exerciţiului financiar,
pe baza situaţiilor financiare interimare
auditate, în condiţiile legii. (5) Dividendele se distribuie acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul
social vărsat, opţional trimestrial pe
baza situaţiilor financiare interimare şi
anual, după regularizarea efectuată prin
situaţiile financiare anuale. (6) Plata
dividendelor cuvenite acţionarilor se
face în condiţiile legii de către societate
după aprobarea situaţiilor financiare de
către Adunarea generală a acţionarilor,
într-un interval de timp stabilit de
aceasta. Dividendele se pot plăti în mod
opțional trimestrial în termenul stabilit
de Adunarea generală a acționarilor,
regularizarea diferențelor rezultate din
distribuirea dividendelor în timpul
anului urmând să se facă prin situațiile
financiare anuale. Plata diferențelor
rezultate din regularizare se face în
termen de 60 de zile de la data aprobării
situațiilor financiare anuale aferente
exercițiului financiar încheiat. În același
termen se face plata de către acționarii
care datorează restituiri de dividende ca
urmare a regularizării operate în situațiile financiare anuale. (7) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generală
a acţionarilor va analiza cauzele şi va
hotărî în consecinţă, în condiţiile legii.
(8) Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul
la capitalul social.” 2. Aprobarea imputernicirii domnului Ivan Constantin
Emil pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării
hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. III.Documentele
şi materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi se
pot consulta şi procura, de la data
convocarii Adunării Generale a Acţionarilor, de la sediul Societăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, Sector
4, România. Formularele de procuri
speciale pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se pot obţine de la
adresa de mai sus. După completarea şi
semnarea procurii speciale, un exemplar
se va transmite la sediul Societăţii până
la data de 9 octombrie 2018, ora 11:00,
cel de-al doilea urmând a fi înmânat
reprezentantului pentru a-l avea asupra
sa în adunare. Informaţii suplimentare
se pot obţine la tel. 021-408.35.00.

LICITAȚII
l Aeroclubul Romaniei cu sediul in
Bucuresti, sector 1, B-dul Lascar
Catargiu, nr.54, organizeaza licitatie
publica deschisa pentru inchirierea unui
teren in suprafata de 5000mp, situat in
Simeria, Sat Santandrei, Judetul Hunedoara , destinatie- construire heliport.
Data limita pentru depunerea ofertelor
este 20.09.2018, ora 10,00 la sediul AR.
Data de deschidere a ofertelor este
20.09.2018, ora 11,00. Spatiile se vor
inchiria pentru o perioada de 10 ani.
Caietul de sarcini se poate ridica de la
sediul AR. Tel/fax. 021. 312.36.19.

IV

ANUNȚURI

l Aeroclubul Romaniei cu sediul in
Bucuresti, sector 1, B-dul Lascar
Catargiu, nr.54, organizeaza licitatie
publica deschisa pentru inchirierea unui
teren in suprafata de 50 mp, situat in
municipiul Iasi, Str. Aviatiei, nr.2
Judetul Iasi, parcela CC1(24), cu acces
din str. Aviatiei, nr.Cad. 5203, inscris in
CF cu nr. 131860 cu destinatia- amplasare antena GSM. Data limita pentru
depunerea ofertelor este 20.09.2018, ora
10,00 la sediul AR. Data de deschidere a
ofertelor este 20.09.2018, ora 11,00.
Spatiile se vor inchiria pentru o perioada
de 10 ani. Caietul de sarcini se poate
ridica de la sediul AR. Tel/fax. 021.
312.36.19.
l Aeroclubul Romaniei cu sediul in
Bucuresti, sector 1, B-dul Lascar
Catargiu, nr.54, organizeaza licitatie
publica deschisa pentru inchirierea unui
teren in suprafata de 365mp, situat in
municipiul Targu Mures, str. Libertatii
nr.120, Judetul Mures cu destinatiaamplasare hangar metalic demontabil.
Data limita pentru depunerea ofertelor
este 20.09.2018, ora 10,00 la sediul AR.
Data de deschidere a ofertelor este
20.09.2018, ora 11,00. Spatiile se vor
inchiria pentru o perioada de 10 ani.
Caietul de sarcini se poate ridica de la
sediul AR. Tel/fax. 021. 312.36.19.
l Societatea Complexul Energetic
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, str.
A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, nr.
ONRC J18/311/2012, C.U.I. 30267310,
organizează în data de 25.09.2018, ora
11:00, licitatie publica deschisa cu
calificare, cu strigare, competitivă,
pentru fiecare reper, pentru vanzarea
de „bunuri”. Bunurile (total 5 repere materiale din demolari), cantitatile si
preturile de pornire sunt prezentate in
Anexa la Regulament. Documentaţia
de valorificare se poate procura in
baza unei solicitari transmise la adresa
e-mail iustin.stiuca@ceoltenia.ro,
persoana de contact: Iustin Marian
Stiuca, tel: 0372.819765. Data limită
de depunere a ofertelor este
25.09.2018, ora 09:00.
l Lichidator judiciar vinde prin licitație publică, conform Regulamentului
de valorificare nr. 2989/16.05.2017,
aprobat în cadrul Adunării Generale a
Creditorilor din data de 29.05.2017,
bunurile imobile absolut indispensabile
exploatării, aparţinând debitoarei
Moldomin SA, împreună cu transferul
drepturilor dobândite şi obligaţiilor
asumate prin Licenţa de concesiune
pentru exploatarea minereului cuprifer
nr. 2781/2001, pentru perimetrul
Moldova Nouă - Cariera de Banatite.
Informaţiile necesare sunt cuprinse în
Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca, Calea
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, Romania,
tel. 0040-364-412631, fax: 0040-364412632, email: office@rtz.ro. Licitaţia se
va desfăşura în data de 01 Octombrie
2018, de la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar.
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l 1. Directia Silvica Iasi, cu sediul in
Iasi, Str. Gh. Asachi nr. 2, vinde prin
licitatie, urmatoarele mijloace fixe:
Motostivuitor BALCANCAR, parcat la
depozitul Santa, judetul; autospecializata basculanta I.M. Marsa; tractor
rutier U.T.B. 650; autoutilitara Dacia
Double Cab 4X4, parcate la Ocolul
Silvic Iasi; autoutilitara Dacia Double
Cab 4X4, parcat la Ocolul Silvic Raducaneni; autoutilitara Daevo Cielo, parcat
la Ocolul Silvic Padureni. 2. Licitatia se
desfasoara in conformitate cu Hotararea
Guvernului nr. 841 / 23 octombrie 1995
(actualizata) si va avea loc in data de
28.09.2018, ora 10.00 la sediul Directiei
Silvice Iasi, tel / fax: 0232 244680 / 0232
244631; Relatii suplimentare se pot
obtine de la Directia Silvica Iasi, tel:
0232 / 244680. La licitatie poate participa orice persoana fizica sau juridica,
care prezinta la data tinerii sedintei de
licitatie urmatoarele documente: - Documentul de achitare a tarifului de participare la licitatie, in valoare de 100 lei;
- Documentul de achitare a garantiei de
participare(10% din pretul de pornire);
Tariful si garantia de participare se pot
achita la casieria unitatii sau prin ordin
de plata in contul RO06 RZBR 0000
0600 0650 2777, deschis la Raiffeisen
Bank Iasi, cu specificatia destinatiei.
Copia de pe Certificatul de inmatriculare la Registrul comertului si Codul
fiscal pentru persoanele juridice romane
sau actul de identitate pentru persoanele
fizice. Caietul de sarcini si anexa se pot
procura gratuit de la compartimentul
mecanizare al Directiei Silvice Iasi. 3.
Preturile de pornire fara TVA, a licitatiei
sunt: motostivuitor = 8460 lei, autospecializata=7200 lei, tractor rutier=5400
lei, Dacia Double Cab 4X4 = 800 lei,
Dacia Double Cab 4X4 = 800 lei, Cielo =
700 LEI. 4. Documentele de participare
la licitatie, se primesc cu cel mult 4 zile
inaintea datei stabilite pentru tinerea
licitatiei, dar nu mai tarziu de
27.09.2018, ora 16:30.

ţiei de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține doar personal de la
sediul Primăriei Comunei Rușii-Munți,
str.Principală, nr.120, comuna RușiiMunți, jud.Mureș. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului /compartimentului
din cadrul concedentului de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul
financiar-contabil din cadrul Primăriei
Rușii-Munți, str.Principală, nr.120,
comuna Rușii-Munți, jud.Mureș.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006:
Contravaloarea documentației de atribuire este de 50Lei și se achită numerar
la casieria Primăriei Comunei RușiiMunți. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.09.2018, ora
15.00. 4.Informaţii privind ofertele:
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
01.10.2018, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Rușii-Munți, str.Principală,
nr.120, comuna Rușii-Munți, jud.Mureș.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se
va depune într-un exemplar original. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 01.10.2018, ora 10.30, la sediul
Primăriei Comunei Ruşii-Munți, str.
Principală, nr.120, comuna Rușii-Munți,
jud.Mureș. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Mureș, str.Bolay, nr.30, loc.
Tî r g u - M u r e ș , j u d e ț u l M u r e ș ,
tel.0265.260.323, fax: 0265.267.856,
e-mail: tr-mures-reg@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.09.2018.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Primăria
Comunei Rușii-Munți, strada Principală, nr. 120, localitatea Rușii-Munți,
judeţul Mureș, telefon: 0265.554.088,
fax: 0265.554.088, persoană de contact:
primar Chiș Bălan Ilie, e-mail: rusiimunti@cjmures.ro. 2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
Obiectul licitației publice deschise este
concesionarea clădirii în suprafață de
390mp și a terenului aferent în suprafață de 1.000mp, situat în localitatea
Morăreni, nr.31, comuna Rușii-Munți,
județul Mureș, în vederea amenajării
unui centru medical. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
Informațiile se găsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documenta-

l S.C. Doroca S.A , prin lichidator
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă
scoaterea la vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: A.
Imobil situat în Dorohoi, str. Brazi, nr.1
amplasat pe teren în concesiune de la
municipiul Dorohoi, compus din: 1.
Restaurant Hotel Cabana Brazi cu
subsol, parter şi etaj cu s.c la sol de
701,10 mp; 2. Magazie cu s.c. la sol de
34,30 mp; 3. Magazie si beci cu s.c. la sol
de 97,20 m.p. Pretul de vanzare fiind de
1.578.600 lei (344.160Euro),TVA inclus
(90%). B. Spaţiu comercial situat in
Dorohoi, Aleea Duzilor, nr. 12, bl.
E1-parter, în suprafaţă utila de 245,50
mp(construita 266,90 mp).Terenul în
cota indiviza de 61,89 mp este concesionat de la municipiul Dorohoi la pretul
de 283.590 lei (61.830 Euro), TVA inclus
(90%). Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce urmează a fi
scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui
fapt cu o zi inainte de ziua licitatiei,
orele15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi. Licitaţiile vor avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, Str.
Vasile Lupu nr. 43, Jud. Iaşi, în data de
21.09.2018 ora 14:00, şi se va desfăşura
în conformitate cu prevederile legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei şi
ale regulamentului de vânzare aprobat
de adunarea creditorilor din data de
15.03.2016 si adunarea creditorilor din
04.10.2017. Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
licitaţiei. Garantia este in cuantum de
10% din valoarea de vanzare. Relaţii
suplimentare se pot obţine la: C.I.I.
Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109899,
0745308671, Fax 0232/240890.

l RA-APPS Bucureşti SRP Victoria
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21
Decembrie 1989, nr. 54-56, jud.Cluj,
anunţă organizarea licitaţiei pentru
închirierea unor spaţii din administrarea
SRP Victoria Cluj, după cum urmează:
-suprafaţa de 53mp util (terasa 1),
situată pe terasa Complexului hotelier
Victoria, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.5456, Cluj-Napoca, jud.Cluj, pentru
amplasarea unor staţii de telefonie
mobilă, cu preţ de pornire a licitaţiei de
1.378Euro/spaţiu/lună (la care se adaugă
TVA); -suprafaţa de 25mp util (terasa
2), situată pe terasa Complexului hotelier Victoria, b-dul 21 Decembrie 1989,
nr.54-56, Cluj-Napoca, jud.Cluj, din
Cluj-Napoca, pentru amplasarea unor
staţii de telefonie mobilă, cu preţ de
pornire a licitaţiei de 650Euro/spaţiu/
lună (la care se adaugă TVA); -spaţiu
comercial -coafor situat la parterul
Hotelului Victoria, B-dul 21 Decembrie
1989, nr.54-56, Cluj-Napoca, jud.Cluj,
cu suprafaţa de 13,50mp şi preţ de
pornire a licitaţiei de 85,00Euro/spaţiu/
lună (cf.CF nu se aplică TVA); -spaţiu
comercial situat la parterul Hotelului
Victoria, B-dul 21 Decembrie 1989,
nr.54-56, Cluj-Napoca, jud.Cluj, cu
suprafaţa de 43,55mp şi preţ de pornire
a licitaţiei de 1.045,20Euro/spaţiu/lună
(cf.CF nu se aplică TVA); -spaţiu
depozit situat în com.Apahida, str.Libertăţii, nr.63, jud. Cluj, cu suprafaţa de
226,00mp şi preţ de pornire a licitaţiei de
452,00 Euro /spaţiu /lună (cf.CF nu se
aplică TVA). Preţul dosarului licitaţiei
este de 10Lei, taxa de participare la licitaţie este de 5% din preţul de pornire a
licitaţiei, garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire a
licitaţiei. Licitaţia va avea loc la sediul
SRP Victoria, Cluj-Napoca, B-dul 21
Decembrie 1989, nr.54-56, jud.Cluj, în
data de 03.10.2018, ora 10.00. Înscrierile
se pot face până în data de 02.10.2018,
ora 10.00. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data 10.10.2018, ora
10.00, iar înscrierile până în data de
09.10.2018, ora 10.00, la sediul SRP
Victoria Cluj. Informaţii suplimentare la
tel. 0264.598.776, 0722.364.784, e-mail:
srpvictoria@upcmail.ro. Persoana de
contact este Vadan Mircea -şef birou
tehnic.
l Lichidatorul judiciar, societăți profesionale de insolvență, asociate prin
contract, Yna Consulting SPRL și
Consultant Insolventa SPRL al debitoarei SC Izometal-Magellan, cu sediul
î n D r o b e t a - Tu r n u - S e v e r i n ,
str.I.C.Brătianu, nr.11, parter, camera 2,
jud. Mehedinți, CUI: 6633311,
J25/276/2012, societate aflată în procedură generală de faliment, conform
sentinței nr. 177/2016 din ședința publică
din data de 16.05.2016, pronunțată de
Tribunalul Mehedinți, Secția a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ și
Fiscal, în dosarul 6902/101/2012, care
face obiectul dosarului nr. 6902/101/2012
aflat pe rolul Tribunalului Specializat
Mureș, anunță vânzarea prin negociere
directă urmată de supraofertă, în condițiile prevăzute de art.118 din Legea 85
din 2006- privind procedura insolvenței,
a bunului imobil *Proprietate imobiliară
de tip industrial- hale comercial-depozitare și birouri, situate în localitatea
Timișoara, str.E.Baader, nr.13, județul
Timiș, compusă din: teren intravilan în
suprafață de 1.015mp, înscris în CF
nr.410601 Timișoara, având număr
cadastral Top: 722/13/4/5/2 și construcții:
clădire birouri P+1E+M înscrisa în CF
nr. 410601, având număr cadastral Cad:
C1 Top: 722/13/4/5/2; teren intravilan în
suprafață de 2.688mp înscris în CF
nr.410598 Timișoara, având număr
cadastral Top: 722/13/4/2 și construcții:
depozit, magazie metalică și birou-depozit înscrise în CF nr.410598 Timișoara, având număr cadastral Cad: C1

Top: 722/13/4/2*, prețul de pornire fiind
de 430.000,00Euro (exclusiv TVA). Pasul
de supraofertare este de 10% din prețul
oferit de supraofertant. Titlul executoriu
în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunului imobil
descris mai sus, îl reprezintă Sentințele
nr.151 din ședința publică din data de
23.03.2015 pronunțată de Tribunalul
Mehedinți în dosarul nr. 6902/101/2012/
a102, prin care s-a dispus ridicarea
suspendării, precum și nr. 177/2016 din
ședința publică din data de 16.05.2016
pronunțată de Tribunalul Mehedinți în
dosar nr.6902/101/2012 prin care s-a
dispus deschiderea procedurii de faliment. Supraofertele se vor depune în
plicuri sigilate la birourile lichidatorilor
judiciari, situate în Dr.Tr.Severin, str.
Iuliu Maniu, nr.20, bl.KM4, sc.1, ap. 2,
jud. Mehedinţi sau Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinți, cu
scrisoare recomandată cu confirmare de
primire sau direct cu primirea numărului de înregistrare al supraofertei până
la data de 11.10.2018, ora 14.00. Participarea la şedinta de supraofertare este
condiționată de achiziţionarea caietului
de sarcini, depunerea garanției de participare în valoare de 10%, din prețul
oferit de supraofertant în contul SC
Izometal-Magellan SRL nr.RO 94
BRDE 260 SV 576 5840 2600 deschis la
BRD GSG- Sucursala Drobeta-Turnu-Severin și a actelor de identificare ale
ofertantului și ale reprezentantului
acestuia până la data de 11.10.2018, ora
14.00. Supraofertele vor fi însoțite obligatoriu de dovada achitării în contul de
lichidare a unei cauțiuni de 10% din
prețul de 430.000Euro. Plicurile conținând supraofertele vor fi deschise la
data de 12.10.2018, ora 11.00, la punctul
de lucru al debitoarei situat în localitatea
Timișoara, str.Enric Baader, nr. 13, jud.
Timiș, în prezența celor interesați.
Invităm pe toți cei care vor să se prezinte
la ședința de supraofertare la termenul
de vânzare, la locul fixat în acest scop și
până la acel termen să depuna oferte de
cumpărare. Somăm pe toți cei care
pretind vreun drept asupra imobilului să
anunțe lichidatorul judiciar înainte de
data stabilită pentru vânzare în termen,
sub sancțiunea prevăzută de lege.
Prezentul anunţ anulează anunţul
publicat în ziarele Adevărul din data de
07.09.2018, Timişoara din data de
07.09.2018 şi Jurnalul Naţional din data
de 04.09.2018. Informații suplimentare
la nr. tel.0252.32.82.93, 0744.528.869,
0252.35.43.99, 0742.592.183,
0745.267.676.

PIERDERI
l Pierdut card tahograf șofer pe numele
Macovei Ștefan, cu seria
00000005F4L000, eliberat de către Autoritatea Rutieră Română la data de
24.12.2018. Se declară nul.
l SC Jeny Distribution SRL, cu sediul
in sat Cretesti, comuna Vidra str. Zorilor,
nr. 11, biroul nr. 1, jud. Ilfov, numar de
inregistrare la ORC J23/1443/2014, CUI
25889325 declara pierdut certificatul
constatator eliberat la data de
07.07.2014 pentru punctul de lucru al
societatii situat in comuna Afumati, sos.
Bucuresti – Urziceni, nr. 31, pavilion W
stand 4, jud. Ilfov. Se declara nul.
l Pierdut legitimaţie de transport de
handicap emisă de DGASPC sector 3
valabilă până la data de 28.02.2019 pe
numele Prioteasa Constantin Cristian.
l Societatea Genius Minds SRL având
J40/8596/2018, CUI 39499462 cu sediul
social în Bucureşti sectorul 3, Bld.
Unirii, nr. 57, cam. 1, bloc E4, sc. 4, et. 4,
ap. 104, declară pierdut certificatul de
înregistrare seria B nr. 3492757, pe care
îl declară nul.

