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OFERTE SERVICIU
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 pe perioadă nedeterminată, astfel: 1 post asistent registrator principal gr. IA- Serviciul
Publicitate Imobiliară- Biroul
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Craiova. Condiții de participare la
concurs: studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă sau
studii universitare cu diplomă de
licenţă sau echivalentă ȋn specializarea (programul de studii): drept;
vechimea în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției- minim
6 ani și 6 luni. Concursul se va
desfășura astfel: proba scrisă în
data de 05.11.2019, ora 10.00, proba
interviu în data de 11.11.2019, ora
10.00. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până
la data de 28.10.2019 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 Comuna Şugag, judeţul Alba,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcțiilor publice
de conducere -secretar general și de
execuție vacante -inspector, gradul
profesional asistent și inspector,
gradul profesional superior.
Condiţii: 1.Pentru postul de
secretar general: -candidații trebuie
să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.465, 468 (2) litera a
din O.U.G.nr.57/2019, privind
Codul administrativ; -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul știinţelor juridice sau
administrative; -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: minimum 5
ani; -disponibilitate program
f lexibil. 2.Pentru postul de
inspector, gradul profesional asistent, perioadă nedeterminată:
-candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de
art.465, 468 din O.U.G.nr.57/2019,
privind Codul administrativ; -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul știinţelor juridice sau

administrative, economice, știinţe
sociale; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; -disponibilitate program flexibil. 3.Pentru
postul de inspector, gradul profesional superior, nedeterminată:
-candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de
art.465, 468 din O.U.G.nr.57/2019,
privind Codul administrativ; -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul știinţelor economice,
juridice sau administrative;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
15 ani; -disponibilitate program
flexibil. Lucrarea scrisă va avea loc
în data de 14 noiembrie 2019, ora
10.00, la sediul Comunei Şugag,
judeţul Alba. Data și ora susținerii
probei interviu: în termen de 5 zile
lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. Dosarul pentru
înscriere la concurs se depune în
perioada 14.10-4.11.2019, orele
7.00-15.00, la secretariatul din
cadrul Comunei Şugag. Relaţii
suplimentare cu privire la bibliografie și conţinutul dosarului
pentru concurs se obţin de pe site-ul
primăriei: www.primariasugag.ro,
telefon/fax: 0258.746.177, e-mail:
sugag@ab.e-adm.ro, persoană de
contact: Delorean Doina- inspector
principal.

intervenit reabilitarea; -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;
-nu au vârsta de pensionare,
conform prevederilor legale în
vigoare. Criterii specifice: -sunt
absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în profil
economic; -au cel puţin 2 ani
vechime în specialitatea studiilor.
Concursul/examenul pentru
ocuparea funcţiei de director financiar -contabil se va organiza în data
de 11.11.2019, ora 10.00 -proba
scrisă, în data de 14.11.2019, ora
10.00 -susţinere orală a proiectului
de specialitate, respectiv în data de
14.11.2019, ora 13.00 -interviul de
selecţie, la sediul administrativ al
unității din str.Sirenei, nr. 25,
Câmpulung Moldovenesc, jud.
Suceava. Data limită până la care
se pot depune actele pentru dosarul
de concurs este 04.11.2019. Bibliografia pentru concurs/examen și
temele-cadru pentru proiectul de
specialitate se afișează la sediul
Spitalului Municipal Câmpulung
Moldovenesc și se publică pe site-ul
spitalului www.spitalcampulungmoldovenesc.ro, secțiunea Anunțuri. Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefonul 0230.312.023,
int.106 -Biroul RUNOS și Contencios.

l În conformitate cu prevederile
Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările
și completările ulterioare și ale
O.M.S.nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a
concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice,
modificat de art.1 din
O.M.S.nr.954/2017, Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc,
Judeţul Suceava, organizează
concurs/examen pentru ocuparea
funcţiei specifice comitetului
director al unităţii de director
financiar -contabil. La concurs/
examen se pot înscrie candidaţii
care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice. Criterii
generale: -au domiciliul stabil în
România; -nu au fost condamnaţi
definitiv pentru săvârșirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură eu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârșite cu intenţie, care i-ar face
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a

l Spitalul de Pneumoftiziologie
„Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare,
str.Victor Babeș, nr.34, Județul
Maramureș, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea următoarului post contractual temporar
vacant în conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare: -1
post de asistent medical generalist
la Compartimentul chirurgie
toracică. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la
concurs și a ocupării funcției
contractuale sunt: -studii postliceale
sau echivalente/studii de scurtă
durată/studii superioare în specialitate; -certificat de membru al
OAMGMAMR, însoțit de avizul pe
anul 2019; -șase luni vechime în
specialitate. Concursul se va desfășura conform calendarului
următor: - 21.10.2019, termenul
limită de depunere a dosarelor; 29.10.2019, proba scrisă, ora 10.00;
- 01.11.2019, proba interviu, ora
10.00. Relații suplimentare la sediul
Spitalului de Pneumoftiziologie
„Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare,
str.Victor Babeș, nr.34, Județul
Maramureș, telefon 0262.275.995,
interior 114, site www.spitalpneumobaiamare.ro
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l Agenţia Pentru Agenda Digitală
A României (AADR) cu sediul în
București, Str. Italiană nr. 22, Sector
2, organizează concurs de ocupare a
următoarelor posturi vacante de
conducere, personal contractual,
normă întreagă de 8 ore/zi și 40 ore/
săptămână, perioadă nedeterminată, cu o perioadă de probă de 120
zile calendaristice, astfel: • Un post
de director cod COR 111207, grad
profesional II, la Direcția Dezvoltare și Suport Tehnic E-Guvernare,
• Un post de șef serviciu cod COR
111225, grad profesional II, în
cadrul Direcției Dezvoltare și
Suport Tehnic E-Guvernare, la
Serviciul Suport Specializat Aplicații și Conținut, •Un post de șef
serviciu cod COR 111225, grad
profesional II, în cadrul Direcției
Suport Aplicații și Conținut, la
Serviciul Suport SEAP și SAET, •
Un post de șef serviciu cod COR
121124, grad profesional II, la
Serviciul Economic, Achiziții
Publice. Etapele concursului: 1.
Selecţia dosarelor: 07.11.2019, orele
10,00. Afișarea candidaţilor admiși:
08.11.2019, orele 10,00. 2. Proba
scrisă: 13.11.2019, orele 10,00.
Afișarea rezultatelor: 14.11.2019,
orele 10,00. Totodată, va fi afișat și
orarul de intrare la proba interviu
pentru candidații admiși. 3. Interviul: 19.11.2019, începând cu orele
09,00, va putea fi susţinut doar de
acei candidaţi care au obţinut la
proba scrisă un punctaj minim de
70 de puncte dintr-un maxim de
100 de puncte. Afișare rezultate:
20.11.2019 orele 12,00. Condiții
specifice: • Director Direcția
Dezvoltare și Suport Tehnic E-Guvernare: a) studii universitare absolvite cu diplomă de licență în unul
din domeniile fundamentale
c o n f o r m H . G . n r. 1 5 8 / 2 0 1 8 ,
respectiv științe inginerești sau
științe sociale. b) vechime în muncă:
minim 5 ani; c) experiență în funcții
de conducere: minim 3 ani; d) instalare si configurare sisteme de
operare stații de lucru; e) cunoștințe
generale administrare sisteme de
operare de tip server (Unix, Linux);
f) cunoștințe generale standarde de
rețea, protocoale de rețea, securitatea accesului în rețea, g) interconectare rețele; h) cunoștințe operare
aplicații de tip Office; i) cunoștințe
de limba engleză; j) abilitați de
coordonare, organizare, comunicare
si relaționare. • ȘEF SERVICIU
Serviciul Suport Specializat Aplicații și Conținut: a) studii universitare absolvite cu diplomă de licență
în unul din domeniile fundamentale conform HG. 158/2018,
respectiv științe inginerești sau
științe sociale; b) vechime în muncă:
minim 5 ani; c) experiență în funcții
de conducere: minim 2 ani; d)

GATA!
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cunoașterea unei limbi străine de
ciculație internațională; e) cunoștințe de bază networking; f) cunoștințe sisteme tip server (MCSA,
MCSE, Linux); g) cunoștințe avansate baze de date MS SQL, Oracle ;
h) cunoștințe de baza VMWare
ESX; i) securitate informatică nivel
avansat; j) cunoștințe avansate în
programare (Java Script, PHP, .
NET). • ȘEF SERVICIU Serviciul
Suport SEAP și SAET: a) studii
superioare finalizate cu diplomă de
licenţă din domeniul fundamental
al Ştiintelor sociale conform H.G.
158/2018; b) experiență în funcții de
conducere minim 3 ani; c) să nu fi
fost sancţionat disciplinar în ultimele 6 luni; d) a obţinut calificativul
“foarte bine” la ultimele două
evaluări ale performanţelor profesionale individuale; e) experienţă în
domeniul achiziţiilor publice minim
3 ani dovedită prin adeverinţă
emisă de angajator; f) cunoaște
limba engleză, nivel avansat; g)
cunoștinţe avansate pachet Microsoft Office; h) abilitati de coordonare, organizare, comunicare și
relaţionare; i) abilităţi de redactare
a documentelor tehnice. • ȘEF
SERVICIU Serviciul Economic,
Achiziții Publice: a) studii superioare finalizate cu diplomă de
licenţă în studii economice; b)
deține atestatul prevăzut de Legea
nr. 500/2002 privind finanțele
publice referitor la Sistemul European de Conturi; c) vechime în
funcție similară de minimum 5 ani;
d) cunoștințe operare aplicații de
tip Office; e) cunoștințe de limba
engleză; f) abilităţi de redactare a
documentelor; g) abilitați de coordonare, organizare, comunicare si
relaționare. Ultima zi de înscriere:
Miercuri, 06.11.2019, orele 15,00.
Relaţii suplimentare la nr. de
telefon: 021/305.27.20 și pe site-ul
AADR: aadr.ro/informaţii publice/
cariere - pentru Fișele de Post și
Bibliografiile de concurs.
l Primăria Comunei Rogova organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale de execuţie,
vacantă de muncitor necalificat din
cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale. Condiţii specifice: -Studii
medii/ generale; -Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării
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postului: nu se solicită; -Concursul
se organizează la sediul Primăriei
Comunei Rogova, Județul Mehedinți, în data de 07.11.2019 , ora
10.00- proba scrisă şi în data de
08.11.2019, ora 10.00- interviul.
Pentru a ocupa un post vacant sau
temporar vacant ,candidații trebuie
să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.3 al Regulamentului- cadru aprobat prin H.G.
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Dosarele de
înscriere se depun la secretarul
comisiei de concurs la sediul Primăriei Comunei Rogova în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia
se afişează la sediul Primăriei
Comunei Rogova. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Comunei Rogova sau la
telefon nr. 0252.353001.
l Agenţia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale, aflată în subordinea MADR, organizează concurs
în data de 5 noiembrie 2019 -proba
scrisă, ora 10:00, iar în data de 11
noiembrie 2019 -interviul, începând
cu ora 09:00, pentru ocuparea unor
posturi contractuale vacante de
execuție, cu studii superioare: -1
post Consilier gr.IA -SSPCDRPDirecția IT- vechime în specialitate:
minimum 1 an; -1 post Consilier gr.
IA -CMSI -Direcția IT- vechime în
specialitate: minimum 1 an; -5
posturi Consilier gr. IA –Compartiment IT– OJFIR Bacău, Constanța,
Buzău, Giurgiu, Arad- vechime în
specialitate: minimum 1 an. Cerințele specifice pentru ocuparea
posturilor se regăsesc pe site-ul
AFIR –www.afir.info, la secțiunea
Despre noi/ Resurse Umane/ Anunțuri concursuri de angajare şi la
sediul AFIR din str. Ştirbei Vodă.
nr.43, sector1, Bucureşti. Data
limită de depunere a dosarelor de
concurs: 28 octombrie 2019, ora
17.00, la sediul AFIR, str. Ştirbei
Vodă, nr.43, sector 1, Bucureşti.
Proba scrisă şi interviul se vor
desfăşura la sediul AFIR, str.
Ştirbei Vodă. nr.43, sector 1, Bucureşti. Informaţii suplimentare se
pot obţine la sediul AFIR şi la
numărul de telefon 031.860.25.48/
32 - Lorena Lăpădătescu/ Ana
Maria Huiban.
l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție
temporar vacante de şofer în
cadrul Compartimentului Administrativ. Concursul se organizează la
sediul Primăriei comunei Cernica,
județul Ilfov, în data de 29 octom-

brie 2019, la ora 11.00- proba scrisă
şi 31 octombrie 2019 -interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 5 zile
lucrătoare de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Primăriei comunei Cernica,
județ Ilfov. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conțină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează la
sediul Primăriei comunei Cernica,
județ Ilfov. Cerințe: Studii minime
generale, minim 5 ani vechime în
funcṭia de şofer/ conducător auto,
permis conducere categoriile B, C,
D. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei comunei
Cernica, judet Ilfov din strada
Traian nr.10, email: primaria_
cernica@yahoo.com, telefon
(021)369.51.55- persoană contact
Simion Claudia- Şef birou.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Neamţ, cu sediul în
municipiul Piatra Neamţ, str. Mihai
Eminescu, nr.26bis, organizează
concurs în perioada 30.1006.11.2019, pentru ocupare a 1 post
temporar vacant perioadă determinată, funcţie contractuală de
execuţie: Biroul Juridic Resurse
Umane Secretariat şi Petiţii- Consilier Juridic gradul IA- 1 post
temporar vacant. Concursul se va
desfăşura după calendarul
următor: -Proba scrisă- în data de
30.10.2019, ora 10.00; -Proba
interviu- în data de 06.11.2019, ora
10.00. Cerințele postului: Consilier
Juridic gradul IA: -studii superioare juridice; -vechime în specialitate juridică- minim 6 ani şi 6 luni.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul instituţiei din municipiul Piatra Neamţ, str. Mihai
Eminescu, nr.26bis, în termen de 5
zile lucrătoare de la afişarea anunţului, în timpul programului
normal de lucru. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul OCPI
Neamţ, la adresa sus-menţionată,
telefon 0233.23.48.70.
l Unitatea Militară 01810 Mediaş
din Ministerul Apărării Naţionale
organizează concurs pentru încadrarea unui post vacant de expert
grad I /studii superioare, la execuție
bugetară, structuri de sprijin decizional, cu diplomă de licență în
domeniul economic, 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitatea studiilor.
Concursul se va desfăşura, la sediul
U.M. 01810 Mediaş, astfel:
-28.10.2019, ora 15.00 - data limită
de depunere a dosarelor;
-05.11.2019, începând cu ora 09.00
- proba scrisă; -11.11.2019, înce-
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pând cu ora 09.00 - interviu. Depunerea dosarelor şi organizarea
concursului se vor face la sediul
U.M. 01810 Mediaş, strada Angărul
de Sus, nr.57, localitatea Mediaş,
judeţul Sibiu, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului,
p.c.c. Ciui Felicia, la telefon
0269.844.895, int. 114, de luni până
vineri, între orele 08.00-15.00.

organizarea concursului se vor face
la sediul U.M. 01836 Otopeni,
Strada Zborului, nr. 1, localitatea
Otopeni, Judeţul Ilfov, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice.
Date de contact ale secretariatului,
la telefon: 021.350.61.33 int. 229, de
luni până vineri, între orele 07.0015.00.

l Unitatea Militară 01910 Verneşti
din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs pentru încadrarea a două posturi vacante de
personal civil contractual, astfel: •1
post magaziner, depozitul materiale
tehnice şi ATAM, formațiunea
depozitare, din cadrul UM 01910
Verneşti, studii medii/ generale,
minim 6 luni vechime în muncă;
Concursul se va desfăşura, la sediul
U.M. 01910 Verneşti, astfel:
-28.10.2019, până la ora 15.30- data
limită de depunere a dosarelor;
-18.11.2019, începând cu ora 10.00proba scrisă; -22.11.2019, începând
cu ora 10.00- proba interviu. •1 post
îngrijitor, formațiune cazarmare
(valabilă pentru cazarma 2957) /
Anexe, din cadrul UM 01910
Verneşti, studii medii/ generale,
minim 6 luni vechime în muncă;
Concursul se va desfăşura, la sediul
U.M. 01910 Verneşti, astfel:
-28.10.2019, până la ora 15.30- data
limită de depunere a dosarelor;
-19.11.2019, începând cu ora 10.00–
proba scrisă; -25.11.2019, începând
cu ora 10.00- proba interviu. Depunerea dosarelor şi organizarea
concursului se vor face la sediul
U.M. 01910 Verneşti, jud. Buzău,
sat Mierea, comuna Verneşti, strada
Numărul 5, nr. 5, unde vor fi afişate
şi detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului,
la telefon: 0238.511.364/
0238.511.093, de luni până vineri,
între orele 07.30-15.30.

l Vând garsonieră Militari, etaj 1/3,
2 4 m p , 2 2 . 0 0 0 e u r o . Te l .
0730558405.

l Unitatea Militară 01836 Otopeni
din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs pentru încadrarea unui post vacant de personal
civil contractual de expert gradul I,
birou achiziții reparații tehnică
comunicații şi informatică, radiolocație şi rachete sol-aer, Secția achiziții program major forțe aeriene la
UM 01836, studii superioare în
domeniul economic/ inginerie,
minim 6 ani şi 6 luni vechime în
muncă, 3 ani vechime în specialitate studiilor. Concursul se va
desfăşura, la sediul U.M. 01836
Otopeni, astfel: -28.10.2019, până la
ora 15.00 - data limită de depunere
a dosarelor; -05.11.2019, începând
cu ora 10.00 - proba scrisă;
-11.11.2019, începând cu ora 10.00
- interviu. Depunerea dosarelor şi
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ÎNCHIRIERI CERERI
l Anunţ selecție ofertă, Autoritatea Națională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice, cu sediul în Str.
Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, doreşte închirierea unui
spaţiu de birouri pentru angajați de
aproximativ 1.400mp. Criteriul de
atribuire este: preţul total de închiriere lunar cel mai scăzut dintre
ofertele admisibile. Prin preţul total
de închiriere lunar se înţelege
preţul solicitat pentru suprafaţa
utilă totală ofertată, locurilor de
parcare şi mentenanță. Documentaţia în vederea depunerii ofertelor
preliminare se obţine gratuit de la
sediul Autorității Naționale de
Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice din
Str.Stavropoleos, nr.6, Sector 3,
Bucureşti. Pentru contact se va
utiliza adresa de e-mail: luminita.
toderascu@anrsc.ro. Oferta
semnată şi ştampilată va fi transmisă în plic sigilat, pe care va fi
menționat Oferta Închiriere Spațiu
Birouri pentru A.N.R.S.C., până
cel târziu în data de 18.10.2019, ora
14.00, la Registratura din strada
Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti.

CITAŢII
l Bulăuţă Iuliana este citată
pentru data de 20.11.2019 la Judecătoria Dorohoi în dosarul
1390/222/2019, ca obiect divorţ.
l Se citeaza Niculae Olimpia
Mariana, cu domiciliul cunoscut in
municipiul Brasov, str. Fanionului,
nr. 29, bl. 5, ap. 15, in calitate de
parat in Dosarul nr. 1174/259/2018,
in proces cu Nicolae Georgiana
Larisa, in calitate de reclamant
pentru data de 31.10.2019, ora 8.30,
la Judecatoria Mizil, Sala 1.
l Mălăncioiu Daniela Elena cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Piteşti, str. Alexandru Odobescu nr.
7, judeţul Argeş, este citată în data
de 07.11.2019, ora 8,30, la Judecătoria Piteşti, complet C4-4J, Sala 2,
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din Piteşti, b-dul Eroilor nr. 5, jud.
Argeş, în calitate de pârâtă în
dosarul nr. 24640/280/2012, în
contradictoriu cu Toma Elena şi
Stoica Emil Sorin.
l Angelescu Maria cu ultimul
domiciliu cunoscut în Piteşti, str.
Trivale, nr. 49, judeţul Argeş, este
citată în data de 07.11.2019, ora
8,30, la Judecătoria Piteşti,
completul C4-4J, Sala 2, din Piteşti,
B-dul Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în
calitate de pârâtă în Dosarul nr.
24640/280/2012, în contradictoriu
cu Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.
l Citație către domnul Suciu Vasile
Marius, cu ultimul domiciliu
cunoscut în municipiul Caransebeş,
strada Racoviţei, bloc A2, scara D,
apartament 6, judeţul Caraş-Severin. Prin prezenta vă rugăm să vă
prezentaţi la biroul nostru în data
de 15 octombrie 2019, ora 10.00, în
vederea dezbaterii succesiunii
privind pe defuncta Petzac Maria,
decedata la data de 20.01.2000, cu
ultimul domiciliu în localitatea
Caransebeş, judeţul Caraş-Severin.
Veţi aduce toate actele ce le deţineţi
în legătură cu această succesiune
(testamente, extrase de carte
funciară), certificate de stare civilă
(naştere, căsătorie, adopţiune,
deces) şi actul de identitate. În caz
de neprezentare la termen, dezbaterile vor avea loc în lipsă şi se va
proceda conform legii.
l Citație către domnul Suciu Vasile
Marius, cu ultimul domiciliu
cunoscut în municipiul Caransebeş,
strada Racoviţei, bloc A2, scara D,
apartament 6, judeţul Caraş-Severin. Prin prezenta vă rugăm să vă
prezentaţi la biroul nostru în data
de 15 octombrie 2019, ora 10.00, în
vederea dezbaterii succesiunii
privind pe defuncta Suciu EdithMaria, decedată la data de
13.01.2017, cu ultimul domiciliu în
municipiul Caransebeş, strada
Racoviţei, nr.A2, scara D, ap.6,
judeţul Caraş-Severin. Veţi aduce
toate actele ce le deţineţi în legătură
cu această succesiune (testamente,
extrase de carte funciară), certificate de stare civilă (naştere, căsătorie, adopţiune, deces) şi actul de
identitate. În caz de neprezentare la
termen, dezbaterile vor avea loc în
lipsă şi se va proceda conform legii.
l Admite cererea formulata de
reclamanta Paraluta Ioana-Larisa,
avand CNP 2851017180012, domiciliata in comuna Balteni, sat
Balteni, nr. 597, judeul Gorj (la
familia Corlan Vasile Liviu Ion), in
contradictoriu cu paratul Paraluta
Va s i l e A d r i a n , a v a n d C N P
1850629180047, cu domiciliul in
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comuna Balteni, sat Balteni, nr.
594, judetul Gorj, citat si prin
publicitate, respectiv prin afisare la
usa instantei, pe portalul instantei
de judecata si la ultimul domiciliu
cunoscut al acestuia. Dispune
desfacerea casatoriei partilor inregistrata sub nr.9/01.03.2008 la
Primaria comunei Bilteni, din
culpa comuna a ambilor soti.
Dispune exercitarea in comun de
catre ambii parinti a autoritatii
parintesti fata de minorul Paraluta
Stefan-Adrian, nascut la data de
13.03.2008. Dispune stabilirea locuintei minorului Paraluta StefanAdrian, nascut la data de
13.03.2008, la domiciliul mamei
reclamante. Obliga paratul la plata
unei pensii de intretinere in
cuantum 315 lei lunar, in favoarea
minorului Paraluta Stefan-Adrian,
nascut la data de 13.03.2008, incepand cu data de 10.05.2018 si pana
la majoratul minorului sau alte
dispozitii ale instantei. Dispune
revenirea reclamantei la numele
purtat anterior casatoriei, respectiv”Corlan”. Ia act ca reclamanta nu
solicita cheltuieli de judecata. Cu
apel in termen de 30 de zile de la
comunicare, care se va depune la
Judecatoria Targu-Jiu. Pronuntata
in sedinta publica,azi,03.05.2019, la
Judecatoria Targu-Jiu.
l Se citează pârâții: Bisorca Maria,
Serb Ana, Serb Victoria, Serb
Mariuța, Serb Valeria, Serb Adrian,
Serb Leontina, cu domiciliul necunoscut, în dosarul civil
nr.741/238/2019, având obiect
uzucapiune, la termenul din 19
noiembrie 2019, ora 9.00, la Judecătoria Gurahonț, str.Crișan, nr.12,
jud.Arad, reclamantă fiind Diaconu
Andora Daniela.
l Kochs Stefan este citat în calitate
de pârât în dosarul civil
nr.5567/254/2018 la Judecătoria
Mangalia în data de 19.11.2019
pentru divorț. Reclamantă Kochs
Camelia.
l Numitul Pali Gheorghe, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Apold, nr. 354, jud.Mureș, este citat
în data de 05.11.2019 la Judecătoria Sighișoara, în Dosarul
nr.2959/308/2018 sala A, ora 8.30,
în calitate de pârât, în proces cu
Faghi Daniela pentru acțiune în
constatare.
l Bumbia Ana este citată pentru
data de 19.12.2019, ora 8.30, la
Judecătoria Săveni, în dosar nr.
2264/297/2017, având ca obiect
fond funciar. Bumbia Ana este
introdusă în cauză în calitate de
moștenitoare după Frunzete Petrea,
cu ultimul domiciliu cunoscut în

satul Dorobanți, comuna Nicșeni,
județul Botoșani.
l Sonea Saveta este citată pentru
data de 19.12.2019 , ora 8.30, la
Judecătoria Săveni, în dosar nr.
2264/297/2017, având ca obiect
fond funciar. Sonea Saveta este
introdusă în cauză în calitate de
moștenitoare după Frunzete Petrea,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
satul Dorobanți, comuna Nicșeni,
județul Botoșani.
l Se citează la sediul Biroului Individual Notarial Ene Frosina, din
municipiul Tulcea, str. Păcii nr.7,
bl.P.21, sc.C, ap.28, judeţul Tulcea,
la data de 23.10.2019, ora 10,00,
persoanele cu vocaţie succesorală
legală sau testamentară, la succesiunea defunctului Razem Simion,
decedat la data de 26.03.2019, cu
ultimul domiciliu în localitatea
Agighiol, judeţul Tulcea, în Dosar
succesoral nr.116/2019, în vederea
dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin procedura
s i m p l i f i c a t a i n d o s a r u l n r.
1276/105/2019, Tribunal Prahova,
c o n f o r m S e n t i n t e i n r.
890/04.10.2019 privind pe SC
Gatelli Art SRL.
l S.C. Black Horse Company
S.R.L., cu sediul în str. Intrarea
Arămești nr. 2, Sector 5, București,
înregistrată la O.N.R.C.O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 16761679,
informează pe cei interesaţi că s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizaţiei de mediu pentru activitatea Spălătorie și Vulcanizare
desfășurată în str. Bărbătescu Vechi
nr.7, Sector 5, București. Informaţii
se pot solicita la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului București din sectorul 6, Aleea Lacul
Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii- în
spatele benzinăriei Lukoil), între
orele 9.00- 12.00, de luni până
vineri. Propuneri sau contestaţii se
pot depune la sediul A.P.M. București în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunţ.
l S.C.Rens Evergreen Development S.R.L., cu sediul social în
Oraș Popești Leordeni, Şoseaua
Olteniţei nr.21D, T2/6, P57, S1, et.3,
ap.6, jud.Ilfov, cod fiscal RO
39348931, nr.de înmatriculare la
Registrul comerțului
J23/2172/2018, anunţă publicul
intresat referitor la realizarea unui
foraj de alimentare cu apă pe
amplasamentul localizat în București, str.Drumul Dealul Crișului,
nr.34-38, LOT2, Sector 4. Această

investiție reprezintă alimentarea cu
apă pentru organizarea de șantier a
obiectivului ce urmează a fi realizat:
„Construire drum de acces” situat
în București, Sector 4, str.Drumul
Dealul Crișului, nr.34-38, LOT2.
Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii
apelor nr.107/1996, cu modificările
și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire
a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menționată începând
cu data de 07.10.2019.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ:
Prahova. Denumire UAT Plopeni.
Sectoare cadastrale: 2 și 40. OCPI
Prahova anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.2 și
40, pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Data de
început a afișării: 21.10.2019. Data
de sfârșit a afișării: 19.12.2019.
Adresa locului afișării publice:
b-dul Independenței, nr.12, oraș
Plopeni, județul Prahova. Repere
pentru identificarea locației: supermarket Maya-Plopeni, în imediata
vecinătate a sucursalei Poșta
Română. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăria Plopeni și
pe site-ul ANCPI. Alte indicații
utile pentru cei interesați: relații la
telefon: 0244.220.132. Informații
privind Programul național de
cadastru și carte funciară 20152023 se pot obține pe site-ul
ANCPI, la adresa: http://www.
ancpi.ro/pnccf/.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul SC Agromec
Hagiesti SA, J21/267/1991,
RO2086114, convoaca Adunarea
Generala a Actionarilor pentru
data de 14 noiembrie 2019, ora
11.00, la sediul societatii din
comuna Sinesti, sat Hagiesti,
judetul Ialomita, cu urmatoarea
ordine de zi: -aprobarea unui
imprumut de maxim 300.000 lei
prin contractarea unui credit de
aceasta valoare de la Raiffeisen
Bank SA pentru activitatea
curenta; - aprobarea garantiilor
aferente ce vor fi depuse necesare
obtinerii contractelor de credit; imputernicirea Domnului Ecobici
Gheorghe in calitate de Administrator sa semneze in numele si pe
seama societatii contractele de
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credit, contractul de ipoteca mobiliara, contractul de ipoteca asupra
conturilor si biletele la ordin emise
de societate precum si orice alte
inscrisuri.

LICITAŢII
l Comuna Balcani, cu sediul în
Balcani, Strada Principală, Nr. 540,
judeţul Bacău, telefon 0234380680,
fax 0234380680, e-mail primariabalcani@yahoo.com organizează
licitație publică deschisă în vederea
concesionării unui teren în suprafață de 60 mp situat în Parcul
Frumoasa, comuna Balcani, județul
Bacău, parte din domeniul public al
comunei Balcani, conform H.C.L.
Balcani nr. 49 / 27.09.2019 și O.G.
nr. 57 / 2019. Informațiile privind
documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. Persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire prin solicitare scrisă direct la
sediul concedentului, e-mail:
primariabalcani@yahoo.com sau
fax: 0234380680. Documentația de
atribuire se poate obţine de la
compartimentul achiziții publice,
Primăria Comunei Balcani, loc.
Balcani, strada Principală, nr. 540,
jud. Bacău, tel. / fax 0234380680,
e-mail: primariabalcani@yahoo.
com. Costul pentru obţinerea documentației este de 20 lei și se poate
achita fie la casieria Primăriei
Balcani, fie cu OP în contul
RO85TREZ0635006XXX000054
deschis la Trezoreria Moinești.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 25/10/2019, ora 15,00
iar data limită de depunere a ofertelor este 31/10/2019, ora 14,00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele întrun exemplar original este
Primăria Comunei Balcani, Județul
Bacău, strada Principală, nr. 540,
cod poștal 607030. Şedinţa publică
de deschidere a ofertelor este se va
desfășura în data de 31/10/2019,
ora 15,00, în sala de ședințe din
sediul Primăriei Balcani. Instanța
competentĂ pentru soluționarea
litigiilor este Tribunalul Bacău,
Secţia a II-a civilă și de contencios
administrativ și fiscal, Municipiul
Bacău, Str.Cuza Vodă nr.1 Cod
600274, județul Bacău, e-mail:
t r- b a c a u - r e g 2 @ j u s t . r o , t e l .
0234.525211. Anunțul a fost
transmis spre publicare către instiutțiile abilitate în data de
09/10/2019.
l SC Senior Albu Company SRL în faliment anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunului imobil,
reprezentand teren intravilan cu
constructii comerciale - “Strand
Ciresa”, înscris în C.F. nr. 32129/
Oțelul Roșu, numar cadastral
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32129 - teren in suprafata de 11.652
mp, cadastral constructii 32129-C1,
32129-C2, 32129-C3, 32129-C4,
32129-C5, situat administrativ in
Otelu Rosu, cartier Ciresa, jud.
Caras-Severin. Pretul de pornire al
licitatiei este de 80 % din pretul de
evaluare, respectiv 1.303.219 Lei +
T.V.A, 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 500 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data de
21.10.2019, orele 13.00, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918,
nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va
organiza o noua licitatie in data de
28.10.2019, orele 13.00, respectiv in
data de 14.11.2019, orele 13.00 si in
data de 28.11.2019, in caz de
neadjudecare la licitatiile anterior
organizate.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Almas Invest Imobiliar SRL,
desemnat prin Sentinta Civila nr.
7125 din data de 29.11.2018,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
46490/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
a bunului imobil aflat in proprietatea Almas Invest Imobiliar SRL,
constand in proprietati imobiliare
reprezentate de patru parcele de
teren (2.197 mp, 2.186 mp, 870 mp,
1.691 mp conform masuratorilor)
amplasate in intravilanul mun.
Giurgiu, sos. Bucuresti, km. 1, jud.
Giurgiu. Licitatia pentru vanzarea
bunurilor imobile apartinand Almas
Invest Imobiliar SRL va avea loc la
data de 25.10.2019 ora 14.00, iar
pretul de pornire este de 107.190
euro fara TVA. In cazul in care
bunurile imobile nu se vor adjudeca
la termenul de licitatie stabilit, se
vor organiza alte 7 (sapte) licitatii
saptamanale in datele de
01.11.2019, 08.11.2019, 15.11.2019,
22.11.2019, 29.11.2019, 06.12.2019
si 13.12.2019 la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor va
fi stabilit la sediul lichidatorului
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 organizare a acestora se
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pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona
de la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este de
1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.
l Compania Energopetrol SA, societate in reorganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan IPURL,
vinde prin licitatie publica, teren in
suprafata de aproximativ 1.800 mp,
(suprafata exacta urmand a fi stabilita, dupa dezembrarea terenului),
situat in Campina, Str. Industriei,
nr. 3, Judet Prahova. Pretul de
pornire al licitatiei este de 54.000
euro, fara TVA. Licitatia se va organiza la sediul administratorului
judiciar in data de 18.10.2019 ora
12:00, iar in cazul in care bunul nu
va fi valorificat, aceasta este reprogramata pentru data de 21.10.2019,
23.10.2019, 25.10.2019, 28.10.2019,
30.10.2019, 01.11.2019, 04.11.2019,

06.11.2019, 08.11.2019, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Cererile de
inscriere la licitatie se depun in
original la sediul administratorului
judiciar insotite de toate documentele prevazute in regulamentul de
vanzare. Inscrierea la licitatie se
poate efectua cu 48 de ore inaintea
datei tinerii licitatiei, mai multe
relatii, precum si achizitionarea
regulamentului de vanzare se pot
obtine de la administratorului judiciar, la numerele de telefon
0723357858/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l Anunţ licitaţie închiriere. 1.
Informaţii generale privind concedentul: Municipiul Bârlad, cod
fiscal 4539912, cu sediul în Municipiul Bârlad, Str.1 Decembrie, nr.21,
jud.Vaslui, tel.0235.411.760, fax:
0235.416.867, e-mail persoana de
contact: corespondenta@primariabarlad.ro. 2.Informaţii generale
privind obiectul închirierii. Municipiul Bârlad organizează licitaţie
publică pentru închirierea unui
teren aparţinând domeniului
public, situat în Bârlad, pietonal

Piaţa Victoriei, în suprafaţă de
900mp, în vederea amplasării unui
patinoar a cărui activitate va fi
administrată de chiriaș. 3.Informaţii privind documentaţia de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Serviciul Contracte de
Concesionare, Închiriere și
Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă și Informatică, et.II, camera
32. 3.2.Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar:
30 Lei/ exemplar, se achită cash la
Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere și Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă și
Informatică, et.II, camera 32, sau
cu OP în contul RO94TREZ
65721360250XXXXX deschis la
Trezoreria Bârlad. 3.3.Dată limită
privind solicitarea clarificărilor:
30.10.2019, ora 15.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 04.11.2019,
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Munici-
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piului Bârlad, Str.1 Decembrie,
nr.21, Bârlad, Jud.Vaslui, cam.1
Registratură. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri
sigilate- unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va
desfășura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 05.11.2019,
ora 11.00, Primăria Municipiului
Bârlad, Str. 1 Decembrie, nr.21,
Bârlad, Jud.Vaslui. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax
și/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Vaslui, Vaslui, Str.Ștefan cel Mare,
n r. 5 3 , c o d 7 3 0 1 7 1 , t e l / f a x
0235.311.582, e-mail: tr-vaslui@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
10.10.2019.

Matara Marius-Gabriel. Se declară
nul.

PIERDERI

l Pierdut ecuson taxi cu numărul
de autentificare 695 emis de
Primăria Municipiului București.

l Pierdut atestat manager transport
emis de ARR Dolj pe numele de

l Pierdut atestat de marfă emis de
ARR Dolj pe numele de Băcilă
Mitrache Dumitru Adrian. Se
declară nul.
l Declar nule si pierdute actele
pentru masina marca Dacia 1304,
Serie sasiu UU1D61Y2930388, Serie
motor 050728 (Nr. inmatriculare
B-25-CWC)- Proprietar: S.C. Blue
Balloons S.R.L.
l Pierdut certificat de competență
profesională pentru transport rutier
de marfă, nr. 0008477 / 06.04.2013,
emis de ARR Vâlcea, pe numele
Cîrstea Constantin. Se decalară nul.
l Declar pierdut (nul) Proces
Verbal aferent contractului de
v â n z a r e - c u m p ă r a r e n r.
15714/04.06.1992 pe numele Popa
Vasile și Lenuţa.

