
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Joi, 13 iunie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm 
șofer cat.B pt.curierat Anglia și Scoția. 
Plecare imediată. Relații la telefon: 
0739.615.651.

l SC Euro Strada SRL angajează: 
bucătarix5, maistru normatorx4. 
Ofer im sa lar iu  mot ivant .  Te l . 
0268.312.177.

l SC Carmen- Ana Internațional 
SRL, cu sediul în Predeal, str. Mihail 
Săulescu nr. 121, CUI RO 6455923, 
angajează camerist hotel COR 516201, 
lucrător bucătărie COR 941201 și 
ajutor bucătar COR 941101. Rugăm 
CV la adrian.chiper@yahoo.com.

l SC Glorious Lighting SRL anga-
jează în Brăila: -Controlor calitate; 
-Șef departament. Condiții: -minim 8 
clase; -limba engleză nivel mediu; 
-experiență în domeniul fabricării 
corpurilor de iluminat min.2 ani. 
CV-urile se transmit la adresa: hr@
gloriouslighting.eu.

l Spitalul  Municipal  „Anghel 
Saligny” Fetești, cu sediul în locali-
tatea Fetești, str.Călărași, nr.549, 
județul Ialomița, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcții contrac-
tuale temporar vacante de asistent 
medical generalist, 1 post, în cadrul 
Secției Chirurgie Generală. Condiții 
specifice în vederea participării la 
concurs: -diplomă de școală postliceală 
sanitară sau echivalentă în speciali-
tatea de asistent medical generalist; 
-certificat de membru privind exerci-
tarea profesiei de asistent medical 
generalist, vizat de organizația profesi-
onală pe anul în curs; -minimum 6 luni 
vechime în specialitatea de asistent 
medical generalist. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 04.07.2019, ora 10.00; -Interviul în 
data de 09.07.2019, ora 10.00. Candi-
dații care optează pentru postul 
temporar vacant vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Municipal 
„Anghel Saligny” Fetești, Biroul 
Resurse Umane. Pentru a ocupa un 
post contractual vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile 
generale, conform art.3 al Regulamen-
t u l u i - c a d r u  a p r o b a t  p r i n  H G 
nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Detalii privind orga-
nizarea și desfășurarea concursului, 
respectiv bibliografia sunt disponibile 
accesând: www.spitalfetesti.ro, precum 
și la avizierul instituției. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul Spita-
lului Municipal „Anghel Saligny” 
Fetești, telefon: 0243.361.905, Biroul 
Resurse Umane.

l Unitatea Militară 01516 Chitila, din 
Ministerul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs de ocupare a unui post 
vacant de personal civil contractual, 
astfel: contabil șef, gr.II, la microstruc-
tura financiar-contabilă (funcţie de 
conducere). Pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau temporar 

vacant, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii generale, 
conform art.3 al  Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare: a)are cetăţenia română, cetăţenie 
a altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European și domi-
ciliul în România; b)cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; d)are capacitate deplină de 
exerciţiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; f)îndeplinește condiţiile de studii 
și, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii ,  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 săvâr-
șite cu intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţiile specifice nece-
sare în vederea participării la concurs 
și a ocupării funcţiei contractuale sunt: 
-studii universitare cu diplomă de 
licenţă în domeniul financiar contabil; 
-deţinerea Certificatului de atestare a 
cunoștinţelor dobândite în domeniul 
Sistemului European de Conturi; 
-minim 8 ani vechime în specialitatea 
studiilor; -nivelul de acces la informaţii 
clasificate este secret, fiind necesar 
acordul scris al persoanei care dorește 
să candideze privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces 
la informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate, în situaţia în care 
va fi declarată „admisă”; -cunoștinţe 
de operare pe calculator -Microsoft 
Office-nivel foarte bun; -capacitate 
managerială dezvoltată, spirit de iniţi-
ativă, comunicare, lucru în echipă, 
rezistenţă la stres și efort prelungit, 
capacitate de analiză și sinteză. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 08.07.2019, ora 
11.00; -proba practică în data de 
12.07.2019, ora 11.00; -proba interviu 
în data de 18.07.2019, ora 11.00; 
-data-limită de depunere dosare: 
27.06.2019, ora 14.00. Depunerea dosa-
relor și organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 01516 Chitila, str.
Răsăritului, nr.1A, jud.Ilfov, unde vor 
fi afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secretari-
atului, la telefon: 0722.331.343 sau 
021.315.35.04.

l Primăria Nicolae Bălcescu, cu sediul 
în comuna Nicolae Bălcescu, str.
Eroilor, nr.380, jud.Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată și completată 
de HG nr.1027/2014, în cadrul institu-
ţiei. Denumirea postului: muncitor 
necalificat -post vacant contractual pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 

specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: generale; -vechime în 
special itatea studii lor necesare 
ocupării postului: nu este cazul. Data, 
ora și locul de desfășurare a concur-
s u l u i :  - P r o b a  s c r i s ă :  d a t a  d e 
08.07.2019, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Nicolae Bălcescu; -Proba interviu: 
data de 10.07.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu. Dosarul de 
concurs se depune la sediul Primăriei 
Nicolae Bălcescu în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Condiţiile de partici-
pare: bibliografia și documentele 
pentru întocmirea dosarului de 
înscriere la concurs sunt afișate la 
sediul Primăriei Nicolae Bălcescu și pe 
pagina web a instituţiei. Informaţii 
suplimentare la telefon: 0234.214.071.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str.C.S.Nicolaescu-Plopșor, nr.4, jud. 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante, 
contractuale, repartizate pe perioadă 
nedeterminată, astfel: Biroul Relația 
cu Publicul Calafat -1 post de referent, 
tr.I ;  Biroul Relația cu Publicul 
Segarcea -1 post de referent, tr.IA. 
Condiții specifice de participare la 
concurs: -studii -învăţământ liceal cu 
diplomă de bacalaureat; -vechimea în 
muncă necesară exercitării funcției de 
referent treapta IA: minim 6 ani și 6 
luni, iar pentru referent treapta I: 
minim 3 ani. Locul muncii: -postul 
referent de treapta IA -la Biroul de 
Relații cu Publicul Segarcea și peri-
odic, la Serviciul Juridic Resurse 
Umane Secretariat Petiții/Biroul 
Juridic și Relația cu Publicul din 
cadrul sediului social al OCPI Dolj sau 
Biroul de Relații cu Publicul Calafat/
Băilești/Filiași; -postul referent de 
treapta I -la Biroul de Relații cu 
Publicul Calafat și periodic, la Servi-
ciul Juridic Resurse Umane Secreta-
riat Petiții/Biroul Juridic și Relația cu 
Publicul din cadrul sediului social al 
OCPI Dolj sau Biroul de Relații cu 
Publicul Filiași/Băilești/Segarcea. Nu 
se acordă prestaţii suplimentare în 
bani sau în natură, din cele la care se 
referă art.25 din Legea nr.53/2003, 
Codul Muncii. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
04.07.2019, ora 10.00, proba interviu în 
data de 10.07.2019, ora 10.00. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
26.06.2019, inclusiv, ora 16.00, la 
sediul OCPI Dolj, cam.104. Relaţii 
suplimentare la sediul OCPI Dolj, 
tel.0251.413.128/0251.414.286, int.118, 
fax: 0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str.C.S.Nicolaescu-Plopșor, nr.4, jud. 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant contractual, 
astfel: -1 post consilier juridic, gr.IA 
-Serviciul Juridic Resurse Umane 
Secretariat și Petiții -Biroul Juridic și 
Relația cu Publicul. Condiții de parti-
cipare la concurs: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă sau 
studii universitare cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în specializarea 
(programul  de  s tud i i ) :  d rept ; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției: minim 6 
ani și 6 luni; -să nu se afle în vreunul 
dintre cazurile de nedemnitate prevă-
zute de Legea nr.514/2003; -să fie 
înscris pe tabloul consilierilor juridici 
definitivi. Concursul se va desfășura 
astfel:  -Proba scrisă în data de 
04.07.2019, ora 10.00, proba interviu în 
data de 10.07.2019, ora 10.00. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
26.06.2019, inclusiv, ora 16.00, la 
sediul OCPI Dolj, cam.104. Relaţii 
suplimentare la sediul OCPI Dolj, 
tel.0251.413.128/0251.414.286, int.118, 
fax: 0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro.

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare, cu sediul în locali-
tatea Constanța, str.Incintă Port, dana 
78,  jud.Constanța,  organizează 
concurs conform HG nr.286/2011, 
modificată și completată, pentru 
ocuparea unei funcții contractuale 
temporar vacante pe perioadă determi-
nată: Structura în cadrul căreia se află 
postul vacant: Dispecerat: Subinginer 
-1 post- perioadă determinată. Condiții 
specifice de ocupare a postului: Subin-
giner: Nivelul studiilor: studii superi-
oare de scurtă durată, absolvite cu 
diplomă de licență; Specialitate de 
bază: domeniul naval- navigație; 
Vechime: minim 6 luni în domeniul 
naval. Cerințe specifice: certificat 
operator GMDSS ROC/GOC valabil 
minim 6 luni. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor: 20.06.2019, ora 
16.00. 1.Selecția dosarelor de înscriere: 
21.06.2019; 2.Proba scrisă: 28.06.2019, 
ora 08.30; 3.Proba practică: 02.07.2019, 
ora 08.30; 4.Afișare rezultate finale: 
03.06.2019, ora 16.00. Depunerea dosa-
relor de concurs se va face la sediul 
ARSVOM, Incintă Port Constanța, 
dana 78, tel.0241.601.878. Tematica, 
bibliografia și rezultatele finale ale 
probelor de concurs se vor afișa la 
sediul unității și pe pagina oficială: 
www.arsvom.ro.

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare, cu sediul în locali-
tatea Constanța, Incinta Port, dana 78, 
jud.Constanța, organizează concurs 
conform HG nr.286/2011, modificată și 
completată, pentru ocuparea următoa-
relor funcții contractuale vacante: 
Grup Nave: Ofițer mecanic secund 
maritim- 1 post; Ofițer mecanic 
maritim- 10 posturi. Condiții specifice 
de ocupare a posturilor: Ofițer mecanic 
secund maritim- 1 post: Nivelul studi-
ilor: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; 
Specialitate de bază: domeniul naval. 
Cerințe specifice: -posesor brevet 
pentru funcția de ofițer mecanic 
secund maritim (brevet valabil pentru 
o perioadă de minim 1 an de zile de la 
data depunerii dosarului); -valabili-
tatea carnetului de marinar: minim 1 
an. Vechime necesară în funcție: 
minim 12 de luni îmbarcare pe nave 
maritime (conform foii matricole elibe-
rate de ANR în anul 2019). Ofițer 
mecanic maritim- 10 posturi: Nivelul 
studiilor: studii superioare absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă; 
Specialitate de bază: domeniul naval. 
Cerințe specifice: -posesor brevet 
pentru funcția de ofițer mecanic 
maritim (brevet valabil pentru o peri-
oadă de minim 1 an de zile de la data 
depunerii dosarului); -valabilitatea 
carnetului de marinar: minim 1 an. 
Vechime necesară în funcție: minim 12 
de luni îmbarcare pe nave maritime 
(conform foii matricole eliberate de 
ANR în anul 2019). Data-limită pentru 
depunerea dosarelor: 27.06.2019, ora 
16.00. Selecția dosarelor de înscriere: 
28.06.2019. 1.Proba scrisă: 08.07.2019, 
la ora 08.30;  2.Proba practică: 
11.07.2019, la ora 08.30; 3.Afișare 
rezultate finale: 15.07.2019, la ora 
16.00. Depunerea dosarelor de concurs 
se va face la sediul ARSVOM, Incinta 
P o r t  C o n s t a n ț a ,  d a n a  7 8 , 
tel.0241.601.878. Tematica, bibliografia 
și rezultatele finale ale probelor de 
concurs se vor afișa la sediul unității și 
pe pagina oficială: www.arsvom.ro.

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare, cu sediul în locali-
tatea Constanța, Incinta Port, dana 78, 
jud.Constanța, organizează concurs 
conform HG nr.286/2011, modificată și 
completată, pentru ocuparea următoa-
relor funcții contractuale vacante: 
Grup Nave: -Ofițer punte maritim -7 
posturi; -Timonier maritim -5 posturi. 
Condiții specifice de ocupare a postu-
rilor: Ofițer punte maritim- 7 posturi: 
Nivelul studiilor: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; Specialitate de bază: 
domeniul naval. Cerințe specifice: 
-posesor brevet pentru funcția de ofițer 
punte maritim (brevet valabil pentru o 
perioadă de minim 1 an de zile de la 
data depunerii dosarului); -valabili-
tatea carnetului de marinar: minim 1 
an. Vechime necesară în funcție: 
minim 12 de luni îmbarcare pe nave 
maritime (conform foii matricole elibe-
rate de ANR în anul 2019). Timonier 
maritim- 5 posturi: Nivelul studiilor: 
studii medii sau generale; Specialitate 
de bază: domeniul naval. Cerințe 
specifice: posesor certificat de compe-
tență pentru funcția de timonier (certi-
ficat valabil pentru o perioadă de 
minim 1 an de zile de la data depunerii 
dosarului); -valabilitatea carnetului de 
marinar: minim 1 an. Vechime nece-
sară în funcție: minim 12 de luni 
îmbarcare pe nave maritime (conform 
foii matricole eliberate de ANR în anul 
2019). Data-limită pentru depunerea 
dosarelor: 27.06.2019, ora 16.00. 
Selecția dosarelor de înscriere: 
28.06.2019. 1.Proba scrisă: 05.07.2019, 
la ora 08.30;  2.Proba practică: 
10.07.2019, la ora 08.30; 3.Afișare 
rezultate finale: 12.07.2019, la ora 
16.00. Depunerea dosarelor de concurs 
se va face la sediul ARSVOM, Incinta 
P o r t  C o n s t a n ț a ,  d a n a  7 8 , 
tel.0241.601.878. Tematica, bibliografia 
și rezultatele finale ale probelor de 
concurs se vor afișa la sediul unității și 
pe pagina oficială: www.arsvom.ro.

l Unitatea Militară 01516 Chitila, din 
Ministerul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs de ocupare a unui post 
vacant de personal civil contractual, 
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astfel: contabil şef, gr.II, la microstruc-
tura financiar-contabilă (funcţie de 
conducere). Pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau temporar 
vacant, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii generale, 
conform art.3 al  Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare: a)are cetăţenia română, cetăţenie 
a altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domi-
ciliul în România; b)cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; d)are capacitate deplină de 
exerciţiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; f)îndeplineşte condiţiile de studii 
şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii ,  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 săvâr-
şite cu intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţiile specifice nece-
sare în vederea participării la concurs 
şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: 
-studii universitare cu diplomă de 
licenţă în domeniul financiar contabil; 
-deţinerea Certificatului de atestare a 
cunoştinţelor dobândite în domeniul 
Sistemului European de Conturi; 
-minim 8 ani vechime în specialitatea 
studiilor; -nivelul de acces la informaţii 
clasificate este secret, fiind necesar 
acordul scris al persoanei care doreşte 
să candideze privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces 
la informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate, în situaţia în care 
va fi declarată „admisă”; -cunoştinţe 
de operare pe calculator -Microsoft 
Office-nivel foarte bun; -capacitate 
managerială dezvoltată, spirit de iniţi-
ativă, comunicare, lucru în echipă, 
rezistenţă la stres şi efort prelungit, 
capacitate de analiză şi sinteză. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 08.07.2019, ora 
11.00; -proba practică în data de 
12.07.2019, ora 11.00; -proba interviu 
în data de 18.07.2019, ora 11.00; 
-data-limită de depunere dosare: 
27.06.2019, ora 14.00. Depunerea dosa-
relor şi organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 01516 Chitila, str.
Răsăritului, nr.1A, jud.Ilfov, unde vor 
fi afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secretari-
atului, la telefon: 0722.331.343 sau 
021.315.35.04.

l Primăria Nicolae Bălcescu, cu sediul 
în comuna Nicolae Bălcescu, str.
Eroilor, nr.380, jud.Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată şi completată 

de HG nr.1027/2014, în cadrul institu-
ţiei. Denumirea postului: muncitor 
necalificat -post vacant contractual pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: generale; -vechime în 
special itatea studii lor necesare 
ocupării postului: nu este cazul. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului: -Proba scrisă: data de 08.07.2019, 
ora 10.00, la sediul Primăriei Nicolae 
Bălcescu; -Proba interviu: data de 
10.07.2019, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Nicolae Bălcescu. Dosarul de 
concurs se depune la sediul Primăriei 
Nicolae Bălcescu în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Condiţiile de partici-
pare: bibliografia şi documentele 
pentru întocmirea dosarului de 
înscriere la concurs sunt afişate la 
sediul Primăriei Nicolae Bălcescu şi pe 
pagina web a instituţiei. Informaţii 
suplimentare la telefon: 0234.214.071.

l Subscrisa –Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 4, cod fiscal 17226151, vă rugăm 
să publicaţi, în data de 13.06.2019, în 
conformitate cu art. 57 alin. (4) din 
Legea nr. 188/1999  republicată privind 
Statutul funcţionarilor publici, anunţul 
privind organizarea concursului de 
promovare într-o funcţie publică de 
conducere vacantă clasa I, grad II,  în 
data de 16.07.2019 (proba scrisă), ora 
12:00, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 4 
din Str. Soldat Enache Ion nr. 1A, 
Sector 4, pentru funcţia publică de 
conducere vacantă Şef Serviciu– Servi-
ciul Management de Caz pentru 
Persoane Adulte,  cu următorul 
conținut: „Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile prevăzute de art. 
66 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare, să fie absolvenţi de studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
Ştiinţe Sociale, să fie absolvenţi de 
masterat sau de studii postuniversitare 
în domeniul administraţiei publice, 
management sau în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice, să aibă vechime minimă 5 ani 
în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice”. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 4 până la 
data de 02.07.2019, inclusiv, şi trebuie 
să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 143 alin. (1) 
din H.G. nr. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici. Condiţiile generale şi specifice 
de participare la concurs şi bibliografia 
de concurs sunt afişate la sediul Direc-
ției Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Sector 4, din Str. 
Soldat Enache Ion nr.1A şi pe pagina 
de internet a instituției www.dgaspc4.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 4, Str. 
Soldat Enache Ion nr. 1A, etaj 1, 
telefon 0774455848, persoana de 

contact Neagu Irina Mihaela –Consili-
er-Serviciul Resurse Umane-Salari-
zare, e-mail resurse@dgaspc4.ro.

l Primăria Comunei Vlădaia, județul 
Mehedinți, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea contrac-
tuale vacante de administrator public. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -08.07.2019, ora 
10.00: proba scrisă; -10.07.2019, ora 
12.00: interviul. Pentru a ocupa un 
post contractual vacant sau temporar 
vacant candidații trebuie să îndepli-
nească condiții generale prevazute de 
art.  3 al  Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
286 din 23 martie 2011, cu modificările 
şi completările ulterioare: Condiţiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării funcției 
contractuale sunt: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -abilităţi şi 
competenţe: cunoştinţe de manage-
ment; cunoştinţe de operare pe calcu-
lator; abilităţi de comunicare. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul institu-
ției în termen de 10 zile de la publi-
carea anunțului .  Condiţ i i le  de 
participare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei Vlădaia. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la sediul Primăriei Vlădaia sau la 
telefon  0252/356.506.

l U.M. 01835 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual, 
expert gradul I/ studii superioare, cu o 
vechime în muncă de minim 6 ani şi 6 
luni, astfel: -17.07.2019, ora 12.30 
-proba scrisă; -23.07.2019, ora 10.00 
-interviul. -data limită de depunere a 
dosarelor -28.06.2019, ora 15.00. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea concur-
sului se vor face la sediul UM 01835 
Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti 
Km. 10,5, sector 1, Bucureşti, unde vor 
fi afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secretari-
atului, la telefon: 021/3194000, interior 
316.

l Unitatea Militară 02412 Bucureşti 
organizează concursuri pentru înca-
drarea unor posturi vacante de 
execuţie -personal civil contractual, 
perioadă nedeterminată,  astfel : 
-Contabil IA (studii medii) în Biroul 
contabilitate; -Asistent medical genera-
list, grad principal (studii postliceale) 
în cabinetul oncologie medicală; -Asis-
tent medical generalist, grad principal 
(studii postliceale) în cabinetul gastro-
enterologie; -Asistent medical genera-
list, grad principal (studii postliceale) 
în cabinetul medicina muncii; -Asistent 
medical debutant, specialitatea radio-
logie (studii postliceale) în laboratorul 
radiologie-imagistică medicală; -Îngri-
jitoare, Deservire. Concursurile se vor 
desfăşura, astfel: a) Pentru încadrarea 
posturilor de asistent medical: Proba 
scrisă în data de 08.07.2019, începând 
cu ora 09.00; Interviu în data de 
12.07.2019, începând cu ora 09.00. b) 
Pentru încadrarea postului de contabil: 
Proba scrisă în data de 08.07.2019, 
începând cu ora 11.00; Interviu în data 

de 12.07.2019, începând cu ora 11.00. 
c) Pentru încadrarea postului de îngri-
jitoare: Proba practică în data de 
08.07.2019, începând cu ora 13.00; 
Interviu în data de 12.07.2019, înce-
pând cu ora 13.00. Dosarele pentru 
înscrierea la concurs se vor depune la 
sediul U.M. 02412 Bucureşti, micro-
structura personal, etaj 1, camera 116, 
strada Grigore Cobălcescu nr. 26, 
Sector 1, Bucureşti, până la data de 
28.06.2019, ora 15.00. Informații supli-
mentare se pot obține la telefon 
021.313.88.05, int. 114.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Proprietar închiriez apartament 4 
camere, mobilat, utilat lux, B-dul 
Muncii, Braşov. 0722/370135 (17.00- 
19.30).

CITAŢII
l Numiții Chindris Gheorghe, l. 
Simion, l. Vasile Bocrita, Chindris 
Iuana, l. Simion, l. Vasile Bocrita, 
Chindris Nestaca, l. Simion, l. Vasile 
Bocrita, Chindris Simion, l. Simion, l. 
Vasile Bocrita, Chindris Dumitru, l. 
Simion, l. Vasile Bocrita, Dankus Iuon, 
Dancu  Iuanna ,  mar.  Chindr i s 
Dumitru, Dancus Vasile, l. Dumitru, 
Dancus Ioan, l. Dumitru şi Dunca 
Vasile, l. Dumitru Berbosz, sunt citați 
pentru data de 19.06.2019 la Judecă-
t o r i a  D r a g o m i r e ş t i  î n  d o s a r 
nr.46/224/2019 având ca obiect uzuca-
piune.

l Hopic Trandafira, reclamant in 
p r o c e s u l  d e  s u s p e n d a r e  a 
hot.721/866/2012, la Judecatoria 
Pascani, dosar 1680/866/2018, citez 
paratele Draghici Mocanu Marinela si 
Cazacu Elena sa se prezinte la 
termenul din 20 iunie 2019 si la urma-
toarele posibile termene.

l Se citeaza paratul  Simonyak 
Gheorghe domiciliat in Seitin, str.Liliac 
nr. 14, jud Arad,  in dosarul Judecato-
riei Arad nr. 3567/55/2019.Termen de 
judecata; 18.06.2019,sala 215 in proces 
de divort cu Simoniak Florica-Ionela.

l Hotarâre  406/2018  18.04.2018 
Dosar nr. 54/306/2015 - Curtea de 
Apel Alba Iulia. Admite ca fondat, 
apelul declarat de reclamantul Lăzu-
reanu Crişan Mucenic împotriva 
sentinţei civile nr. 672/26.05.2017 
pronunţată de Tribunalul Sibiu în 
dosar civil nr. 54/306/2015. Schimbă 
în parte sentinţa apelată, în sensul că: 
Admite în parte cererea formulată şi 
precizată de reclamantul Lăzureanu 
Crişan Mucenic împotriva pârâtului 
Scînteie Viorel. Obligă pe pârâtul 
Scînteie Viorel să plătească reclaman-
tului Lăzureanu Crişan Mucenic 
suma de 10.000 lei, cu titlu de daune 
morale. Obligă pe pârâtul Scînteie 
Viorel  să  publ ice  dispozit ivul 
prezentei hotărâri în cadrul ziarelor 
Jurnalul Naţional, Ring, Adevărul de 
Seară din Sibiu. Se va respinge în rest 
cererea formulată şi precizată de 
reclamantul Lăzureanu Crişan 
Mucenic împotriva pârâtului Scînteie 
Viorel. Se va înlătura menţiunea 

privind obligarea reclamantului la 
plata către pârâtul Scânteie Viorel a 
sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltu-
ieli de judecată. Se vor menţine în rest 
dispoziţiile sentinţei atacate. Obligă 
pe pârâtul  Scânteie  Viorel  să 
plătească reclamantului Lăzureanu 
Crişan Mucenic suma de 4950 lei cu 
titlu cheltuieli de judecată în apel, 
reprezentând 4800 lei onorariu 
avocat, 100 lei transport, 50 lei taxă 
judiciară de timbru. Cu drept de 
recurs in termen de 30 de zile de la 
comunicare. Recursul se depune la 
Curtea de Apel Alba Iulia. Pronun-
țată in şedintă publică din 18.04.2018. 
Preşedinte, Mirela Cătălina Pop;  
Judecător, Ana Doriani; Grefier, Cris-
tina Urban.

l Se citează eventualii moştenitori să 
se prezinte la Biroul Individual Nota-
rial Mititiuc Adriana-Mădălina, cu 
sediul în  municipiul Bucureşti, Bd.
Octavian Goga, nr.23, bl.M106, sc.4, 
et.2,  ap.108, sectorul 3, la data de ziua: 
27 luna: iunie anul: 2019, joi ora: 10.00, 
în vederea dezbaterii procedurii succe-
sorale privind pe defunctul Zadig 
Mircea, decedat la data de 08 mai 
2018, cu ultimul domiciliu în munici-
piul Bucureşti, Str.Cîmpia Libertăţii, 
nr.66, sectorul 3.

l Se citează Denis Claudia cu domici-
liul cunoscut în Tulcea str. Trandafi-
rilor nr. 71, jud. Tulcea, pentru data de 
22 .08.2019, să se pezinte la Biroul 
Notar ia l  Mariana Mocanu din 
Babadag în cauză succesorială privind 
defuncta Bucioc Ana, decedată la 24 
septembrie 2008 în domiciliul din Sari-
chioi.

DIVERSE
l Dosar nr. 11515/245/2018. Admite 
cererea formulata de reclamanta 
Negoiță Maria-Mihaela, cu domiciliul 
in com. Barnova, str. Preot Ghe. 
Mirauta, in contradictoriu cu paratul 
Negoiță Gheorghe-Lucian, cu domici-
liul in com. Barnova, str. Mihai Voda, 
nr. 7, jud. Iasi, citat prin publicitate, 
prin curator, avocat Secu Alina-Elena. 
Desface  casator ia  incheiata  la 
08.09.2017, inregistrata in Registrul 
Primariei Comunei Barnova, jud. Iasi, 
sub nr. 20 din 08.09.2017, din culpna 
paratului. Dispune ca reclamanta sa 
revina la numele anterior casatoriei, 
‘’Lupu’’. Cu drept de apel in 30 zile de 
la comunicare.

l Judecătoria Braşov, Dosar Civil nr. 
6534/197/2019. Somație emisă la data 
de 28.05.2019: Se aduce la cunoştința 
celor interesați că petenta Comuna 
Cristian, prin Primar a solicitat Jude-
cătoriei Braşov să se constate că au 
dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilelor situate 
în Comuna Cristian, str. Lungă nr. 28, 
Jud. Braşov, înscris în CF 2751 Cris-
tian, nr. top. 1000- casă şi curte de 
842,40 mp, nr. top. 1001- casă de piatră 
la nr. 83 (nr. poştal vechi) cu teren de 
633,60 mp şi nr. top. 1002/2- teren 
arabil intravilan de 1605,60 mp, având 
ca proprietar tabular pe Schubert 
Hildegard (născută Marzell). Persoa-
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nele interesate pot face opoziție la 
Judecătoria Brașov în termen de o 
lună de la data afișării și publicării 
prezentei somații.

l Toți cei interesați la dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate 
de către Radu Valeria cu privire la 
imobilele înscrise în CF 111227 
Zărnești, nr. top 196/1, în CF 111223 
Zărnești nr. top 195/1, în CF 111228 
Zărnești nr. top 196/2, sunt invitați la 
Judecătoria Zărnești în data de 
07.08.2019, ora 09.00.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Acropolle Com SRL 
desemnat prin hotararea nr. 3540 din 
data de 06.06.2019, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 1702/3/2019, noti-
ficã deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împo-
triva Acropolle Com SRL, cu sediul 
social in București, Sector 5, Str. 
Dobrun, Nr. 3, Bl. M67, Sc. 1 Et. 2 Ap. 
10, CUI  3383717, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/16482/1992. 
Persoanele fizice si juridice care inre-
gistreaza un drept de creanta impo-
triva Acropolle Com SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului București - 
secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 1702/3/2019, in urmatoa-
rele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 
19.07.2019; b) termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar de 
creante 08.08.2019; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului defi-
nitiv la 02.09.2019; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a credito-
rilor 13.08.2019, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
21.06.2019, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

l Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Comuna 
Feliceni, cu sediul în comuna Feliceni, 
județul Harghita, cod poștal: 537095, 
cod fiscal: 4367973, telefon/fax: 
0266.245.311, 0266.245.327, e-mail: 
conslocfeliceni@gmail.com. În confor-
mitate cu Legea nr.350/2005, privind 
regimul finanțărilor nerambursabile, 
cu modificările și completările ulteri-
oare, pentru a putea participa la 
procedura privind atribuirea contrac-
tului de finanțare nerambursabilă, 
solicitanții trebuie să fie persoane fizice 
sau persoane juridice fără scop patri-
monial -asociații sau fundații consti-
tuite conform legii. Data-limită pentru 
depunerea propunerilor de proiecte 
este de 01.07.2019, ora 12.00. Comuna 
Feliceni accelerează aplicarea proce-
durii de selecție de proiecte în baza 
art.20 alin.2 din Legea nr.350/2005, 
motivând prejudiciul ce s-ar aduce 
imaginii comunității în cazul în care 
aceste activități nu s-ar demara sau nu 
s-ar desfășura în a doua parte a 

trimestrului II al anului 2019. Selecția 
publică de proiecte și evaluarea în 
vederea atribuirii contractelor de 
finanțări nerambursabile în anul 2019 
de la bugetul local vor avea loc în data 
de 02.07.2019, ora 12.00, pentru urmă-
toarele domenii :  Implementare 
programe sportive, Activități culturale 
-suma totală 43.000Lei, conform HCL 
nr.24/2019. Documentația pentu elabo-
rarea și prezentarea propunerii de 
proiect și informații suplimentare se 
pot obține de la Primăria Comunei 
Feliceni, str.Principală, nr.208, județul 
Harghita, telefon/fax: 0266.245.311, 
0266.245.327, e-mail: conslocfeliceni@
gmail.com. Programul anual al finan-
țării nerambursabile a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a VI-a, nr.90/06.06.2019.

l SC Aqua Biosfera SRL, titular al 
proiectului “readucerea terenului la 
forma inițială”, anunță publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Călărași, în 
cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul 
“readucerea terenului la forma 
inițială”, propus a fi amplasat în jud. 
Călărași, com.Perișoru, tala 159/1, 
P10-17, extravilan. 1.Proiectul deciziei 
de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
APM Călărași, Șoseaua Chiciu, nr.2, 
jud.Călărași, în zilele de luni-vineri, 
între orele 9.00-12.00, precum și la 
următoarea adresă de internet: www.
apmcl.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a 
autor i tă ț i i  competente  pentru 
protecția mediului. 2.Publicul interesat 
poate depune propuneri în ceea ce 
privește conținutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul 
autor i tă ț i i  competente  pentru 
protecția mediului.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Aditel Construct SRL 
desemnat prin hotararea nr. 3408 din 
data de 05.06.2019, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 1702/3/2019, noti-
ficã deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împo-
triva Aditel Construct SRL, cu sediul 
social in București, Sector 2, Str. Arh. 
Grigore Ionescu, Nr. 63, Bl. T73, Sc. B, 
Et. 4 Ap. 42, CUI  21477623, nr. de 
ordine  in  registrul  comertului 
J40/3709/2016. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva Aditel Construct 
SRL vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului București - secţia a VII-a Civila, 
cu referire la dosarul nr. 1702/3/2019, 
in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 19.07.2019; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 08.08.2019; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea 

tabelului definitiv la 02.09.2019; d) 
data primei sedinte a adunarii gene-
rale a creditorilor 13.08.2019, ora 
14.00; e) adunarea generala a asocia-
tilor la data de 21.06.2019, ora 14.30 la 
sediul administratorului judiciar.

LICITAŢII
l Subscrisa Private Liquidation 
Group IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar provizoriu în dosarul nr. 
1630/111/2019 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, Secția a II-a Civilă, 
privind pe debitoarea SERV SEPTIC 
SRL, CUI 14775732, număr de înre-
gistrare în Registrul Comerțului 
J05/716/2002, îi notifică pe toți credi-
torii debitoarei privind faptul că prin 
hotărârea nr.182/F/2019 din data de 
03.06.2019 pronunțată de Tribunalul 
Bihor în dosarul nr. 1630/111/2019 s-a 
dispus începerea procedurii de fali-
ment, față de societatea debitoare mai 
sus menționată, în temeiul art.38 alin.2 
și art.71 alin.1 și art. 67 alin. 1 li. g din 
Legea 85/2014. Prin hotărârea amin-
tită s-au fixat termenul limită, pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor la data de 19.07.2019, 
termenul limită pentru verificarea 
creanțelor, întocmirea și publicarea 
tabelului preliminar 30.07.2019, 
termenul limită de întocmire a tabe-
lului definitiv 26.08.2019. Lichidatorul 
judiciar provizoriu a convocat ședința 
adunării creditorilor pe data de 
05.07.2019, la ora 14:00, la sediul aces-
tuia din Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor, ordinea de zi 
urmând a fi: confirmarea lichidato-
rului judiciar provizoriu și aprobarea 
onorariului acestuia.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Avantaj 
Med SRL, desemnat prin Sentinta 
Civila nr. 2457 din data de 24.04.2018, 
pronuntata in Dosar nr. 14407/3/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - 
Sectia a VII a Civila, anunta scoa-
terea la vanzare a bunurilor mobile 
aflate in proprietatea Avantaj Med 
SRL, constand mijloace de transport 
compus din 2 autoturisme Dacia 1310 
si un Hyunday Terrancan in valoare 
totala de 3.600 RON fara TVA. 
Vanzarea bunurilor mobile aparti-
nand societatii falite se va organiza in 
data de 24.06.2019 ora 14.00, prin 
licitatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunurile mobile nu se vor 
adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 5 (cinci) 
licitatii saptamanale in datele de 
01.07.2019, 08.07.2019, 15.07.2019, 
22.07.2019 si 29.07.2019 la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licita-
tiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de organi-

zare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 100 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Comuna Miroslava, judeţul Iași, 
organizează licitaţie publică deschisă 
in data de 25.06.2019 pentru: Concesi-
onare  teren in suprafata de 1000mp, 
domeniu privat, intravilan sat Prosel-
nici, NC.87845, comuna Miroslava, 
ora 09.00; Data limita depundere 
oferte: 24.06.2019, ora 16.00; Concesi-
onare teren in suprafata de 10000mp, 
domeniu privat, intravilan sat Horpaz, 
NC.77733, comuna Miroslava  ora 
09.30; Data limita depundere oferte: 
24.06.2019, ora 16.00; Concesionare  
teren in suprafata de 50mp, domeniu 
privat, extravilan sat  comuna Miro-
slava, T6, parcela F263/2/2/1 ora 
10.00; Data limita depundere oferte: 
24.06.2019, ora 16.00. Caietul de 
sarcini poate fi obţinut de la Biroul 
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iași. 
Costul Caietului de sarcini este de 50 
lei.

l Primăria Municipiului Oltenița cu 
sediul in municipiul Oltenița, B-dul 
Republicii, nr.40, Județul Călărași, 
tel/fax: 0242/515169; 0242/515087, 
anunță, organizarea licitatiei publice 
cu strigare pentru inchirierea lacului 
,,Valea Mare” apartinand domeniului 
public al municipiului Oltenita, situat 
in extravilanul municipiului Oltenita, 
in suprafata masurata de 13,04 ha 
(12,52 ha din acte) si a terenului 
(neproductiv) aferent situat in tarlaua 
T 151/2, parcela 2, in suprafata de 
11.931 mp, cu destinatia amenajare 
zona de agrement si pescuit, licitatie 
publica organizata in conformitate cu 
prevederile Regulamentului privind 
organizarea și desfășurarea licitaţiilor 
publice pentru concesionarea /închiri-
erea /vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat /închirierea bunu-
rilor aparţinând domeniului public al 
municipiului Oltenita aprobat prin 
H.C.L. nr. 169/31.10.2013, cu modifi-
carile ulterioare, cat si cu prevederile 
Legii nr. 215/2001 privind adminis-
tratia publica locala, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Data, ora si 
locul de deschidere a ofertelor: 
26.07.2019, ora 11:00, la sediul Prima-
riei municipiului Oltenita, b-dul 
Republicii nr. 40. Pretul minim de 
incepere al licitatiei este echivalentul 
in lei la data efectuarii platii a 1753 
Euro/an (curs B.N.R.), cu salt de 
supralicitare de 10% inclus. Pasul de 
crestere al licitatiei este de 10%. 
Oferantii pot depune ofertele pana la 
data si ora limita de: 24.07.2019, ora 
12:00, la registratura Primariei muni-
cipiului Oltenita, intr-un singur exem-
plar original. Documentele licitatiei se 
vor pune la dispozitie incepand cu 
data de 12.06.2019 la sediul Primariei 

municipiului Oltenita, b-dul Repu-
blicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Pretul 
de achizitie al caietului de sarcini este 
de 20 lei si se va achita la casieria 
Primariei municipiului Oltenita. Ofer-
tantii sunt obligati sa depuna pana la 
termenul limita de primire a ofertelor 
dovada achitarii garantiei de partici-
pare, a contravalorii caietului de 
sarcini si a taxei de participare la lici-
tatie. Durata inchirierii: 20 ani, cu 
posibilitati de prelungire conform 
caietului de sarcini. Anuntul privind 
licitatia publica cu strigare  pentru 
pentru inchirierea imobilului de mai 
sus, va fi afisat la panoul de afisaj al 
Primariei municipiului Oltenita ince-
pand cu data de 12.06.2019. Solicitări 
de clarificări cu privire la documen-
taţia de atribuire pot fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului Olte-
niţa, Birou Registratură, sau pot fi 
transmise prin fax la nr. 0242.515.087, 
e-mail: achizitii.primariaoltenita@
gmail.com  cu cel puţin 4 zile lucră-
toare înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor. Durata in care 
ofertantii  raman angajati  prin 
termenii ofertelor lor: pana la inche-
ierea contractului. Data transmiterii 
s p r e  p u b l i c a r e  a  a n u n t u l u i : 
13.06.2019. Primar - Ţone Petre; 
Întocmit -  Zavalaș Liviu.

l S.C. Carasana Piata S.A. Resita - în 
faliment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil, reprezentand 
teren extravilan in suprafata de 5.755 
mp, inscris in C.F. nr. 33836/Resita, nr. 
cadastral /topografic top: 535, pretul 
de pornire al licitatiei este de  8.500 
LEI ( TVA inclus). Caietele de sarcini 
se pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului 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 300  lei + TVA. Lici-
tatia va avea loc in data de 21.06.2019, 
orele 11.00, la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud. 
Caras-Severin, in caz de neadjudecare, 
urmand a fi organizate licitatii publice 
pentru data de 28.06.2019, orele 11.00.

l Debitorul Gasoil Service SRL soci-
etate in faliment, prin lichidator 
judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII 
S P R L ,  s c o a t e  l a  v a n z a r e :  1 .
Volkswagen Golf III, nr. inmatricu-
lare PH-21-GSO, an fabricatie 1994,  
pret pornire licitatie 230,00 Euro 
exclusiv TVA; 2.FORD Fusion, nr. 
inmatriculare PH-02-GSO, an fabri-
catie 2007,  pret pornire licitatie 
1.350,00 Euro exclusiv TVA; 3.
Renault Megane Scenic nr. inmatricu-
lare  PH-01-GSO, an fabricatie 2000, 
pret pornire licitatie 550,00 Euro 
exclusiv TVA; 4.Dacia Logan, nr. 
inmatriculare  PH-36-MRM, an fabri-
catie 2005, pret pornire licitatie 
700,00 Euro exclusiv TVA; 5.FIAT 
Doblo, nr. inmatriculare  PH-12-RDO, 
an fabricatie 2006, pret pornire lici-
tatie 650,00 Euro exclusiv TVA; 6.
Renault Modus, nr. inmatriculare  
PH-20-GSO, an fabricatie 2007,  pret 
pornire l icitatie 1.000,00 Euro 
exclusiv TVA; 7.SUZUKY SX 4 - 
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avariat, nr. inmatriculare PH-36-CRM, 
an fabricatie 2012, pret pornire lici-
tatie 2.100,00 Euro exclusiv TVA. 
Pretul de pornire al licitatilor pentru 
imobil, autovehicule si mijloacele fixe 
apartinand Gasoil Service SRL repre-
zinta 50% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun in parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obti-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon in prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in contul nr. 
RO91 BREL 0002 0018 9391 0100 
deschis la Libra Internet Bank - Suc. 
Ploiesti pana la orele 14 am din 
preziua  stabilita licitaţiei, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire a licita-
tiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Regulamentelor de licitatie 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru autoturisme prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 
21.06.2019, ora 13:00, iar daca bunu-
rile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 28.06.2019; 05.07.2019; 
12.07.2019; 19.07.2019, ora 13:00. 
Toate sedintele de licitatii se vor desfa-

sura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Municipiul Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Anunţ  licitaţie publică cu strigare 
privind închirierea imobilului cu 
destinația de Cafenea din incinta 
Parcului Acvatic și a Centrului de 
Relaxare Călimănești, strada Calea 
lui Traian, nr. 760, Călimănești, jud. 
Vâlcea. În conformitate cu prevederile 
Caietului de sarcini privind închiri-
erea imobilului - construcție spațiu cu 
destinația de «cafenea» situat în 
incinta Parcului Acvatic Mirajul 
Oltului Aqua and Fitness, Serviciul 
Public de Turism, Agrement și 
Servicii, în calitate de administrator al 
bunurilor af late în proprietatea 
publică și privată a județului Vâlcea 
conform Hotărârii Consiliului Jude-
țean nr.15 din 31.01.2019 organizează 
în data de 28.06.2019 ora 12:00 proce-
dura de licitație publică cu strigare 
pentru închirierea spațiului în supra-
față totală de 85,72 mp situat situat în 

incinta Corpului C1(parter), aferent 
imobilului Parc acvatic și centru de 
relaxare Călimăneșt, din Călimănești, 
str. Calea lui Traian, nr.760, judeţul 
Vâlcea. Destinaţia spaţiului de închi-
riat este pentru desfășurarea unor 
activităţi specifice în domeniul 
alimentației publice, dotarea spațiului 
și operarea investiției fiind realizate 
de către locatar. Potenţialii ofertanţi 
pot vizita, la cerere locaţia zilnic între 
ora 8:00-16.00. Prețul de pornire la 
licitație este de 700 euro/ lună fără 
TVA, echivalentul sumei de 3300 lei 
fără TVA, stabilit conform raportului 
de evaluare întocmit de evaluator 
autorizat ANEVAR. Pasul de licitare 
în urcare este de 20 euro față de 
prețul inițial de pornire al licitației. 
Garanția de participare este de 2.000 
lei și se va constitui de către ofertanți 
prin virament bancar in contul insti-
t u ț i e i  n r .  R O 9 5 T R E Z 
6715006XXX012618 deschis la Trezo-
reria Municipiului Râmnicu Vâlcea 
sau în numerar, prin plată la Casieria 
Serviciului Public de Turism, Agre-
ment și Servicii. Caietul de sarcini 
privind închirierea imobilului-con-
strucţie „spaţiu cu destinația de 
Cafenea” pentru activităţi comerciale 

specifice în domeniul alimentației 
publice și documentaţia în vederea 
participării la licitaţia publică cu stri-
gare va fi distribuit contra cost parti-
cipanţilor la licitaţie, la preţul de 20 
lei inclusiv TVA, preţul putând fi 
achitat fie în numerar la casieria insti-
tuţiei sau prin virament bancar la 
Trezoreria Râmnicu Vâlcea în contul 
nr. RO95TREZ6715006XXX012618 și 
este nerambursabil. Documentele 
privind participarea la licitația 
publică cu strigare sunt cuprinse în 
Caietul de sarcini orivind închirierea 
imobilului cu destinația de cafenea 
din incinta Parcului Acvatic și a 
centrului de relaxare Călimănești și se 
vor depune la sediul Serviciului 
Public de Turism, Agrement și 
Servicii, strada Calea lui Traian, nr. 
760, Călimănești, jud Vâlcea într-un 
plic sigilat pe care va fi scrisă denu-
mirea licitației, a nu se deschide până 
la data de 28.06.2019, ora 9:30.Durata 
închirierii imobilului este de 3 ani, cu 
posibilitate de prelungire. Informații 
suplimentare la sediul instituției, 
consilier Juridic Laura Stefania 
Florică sau la nr. tel: 0350408123/ 
e-mail:mirajuloltului@gmail.com.

PIERDERI
l Pierdut atestat taxi pe numele Balog 
Robert. Il declar nul.

l Pierdut permis conducere categoria 
B, C, D, E; certificat înmatriculare 
autoturism cu nr. BV-14 - UVK și 
atestat profesional transport persoane 
pe numele Grecu Dumitrache. Declar 
nule.

l Pierdut atestat marfă emis de ARR 
Dolj pe numele Roiban Marian. Se 
declară nul.

l Pierdut atestat manager transport 
marfă pe numele Mircea Ciuculescu 
Marius Petru. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat profesional condu-
cător auto marfă și persoane nr. 
0 3 5 1 6 3 0 0 0 0  e l i b e r a t  d e  R A R 
Teleorman, pe numele Voicu Ion, și 
card tahograf seria 00000000073UF000. 
Le declar nule.

l Declar nul și pierdut actul de conce-
siune la cimitirul Progresul fig. 39 
parcela 5 pe numele Gorgu Constanţa.


