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OFERTE SERVICIU
l SC Huang Tina Shop SRL angajează mani-
pulant mărfuri pentru magazin Craiova. 
Contact: 0770.822.873.

l Primăria Vidra- Ilfov organizează în data de 
07.11.2019 concurs recrutare pentru 1 
Educator, 2 Îngrijitor, 1 Muncitor calificat şi 1 
Şofer. Detalii la 021-361.22.66.

l SC Harsha Engineers Europe SRL anga-
jează Muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor (10 posturi) – COR 932906. 
Cerințe: - Studii: gimnaziale; - Experiență: nu 
este necesară; - Limba engleză; - Alte cerințe: 
spirit de echipă, precizie, meticulozitate. Notă: 
Cei interesați vor depune Curriculum Vitae. 
Contact:- Email iuliana.iosif@harshaengineers.
ro; - Telefon:+40 736 106 401.

l Kizil Elma Trans SRL din Lipova angajeaza 
1 manager (cod COR. 112029 ). Conditii 
minime; studii medii vorbitor limba turca. 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa; dusa.
rodica@yahoo.com Vor fi luate in considerare 
CV-urile primite pana la data de 17.10.2019. 
Selectia candidatilor va avea loc in data de 
18.10.2019 si consta in concurs de CV-uri. 
Informatii la telefon: 0744638021.                                                                   

l Muzeul Judeţean Buzău organizează 
concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante 
după cum urmează: -muzeograf (etnografie), 
grad profesional II, pentru care sunt necesare 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în dome-
niul arte, istorie, etnografie, etnologie, muzeo-
logie/muzeografie, antropologie, sociologie şi 
vechime în specialitatea studiilor de minim 1 
an; -muzeograf (istoria presei), grad profesi-
onal II, pentru care sunt necesare studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul arte, 
istorie, muzeologie /muzeografie şi vechime în 
specialitatea studiilor de minim 1 an; 
-muncitor (instalator) (G), treapta I, pentru 
care sunt necesare studii gimnaziale cu certi-
ficat de calificare instalator-instalații sanitare 
şi vechime în muncă de minim 4 ani. Probele 
vor avea loc în data de 06.11.2019, ora 10.00, 
proba scrisă şi în data de 12.11.2019, ora 
10.00, proba interviu, la sediul din Aleea 
Castanilor, nr.1, jud.Buzău. Dosarele de 
înscriere ale candidaţilor se depun până la 
data de 29.10.2019 (inclusiv) între orele 8.00-
16.30, la secretariatul instituției, persoană de 
contact Tănase Simona, tel.0238.710561.

l Primăria Comunei Găgeşti, județul Vaslui, cu 
sediul în localitatea Găgeşti, judeţul Vaslui, 
organizează concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a 3 posturi contractuale 
vacante: -administrator -1 post; -muncitor cali-
ficat -2 posturi, conform H.G.nr.286/2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 12 noiembrie 2019, ora 10.00; -Proba 
interviu: data şi ora susținerii interviului se 
afişează o dată cu rezultatele la proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: Pentru postul de administrator: -studii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-permis de conducere categoria B valabil; 
-vechime în muncă nu se solicită. Pentru postu-
rile de muncitor calificat: -studii generale, cu act 
doveditor de absolvire a studiilor; -vechime în 
muncă nu se solicită. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Găgeşti, județul Vaslui şi pe 
pagina de internet a primăriei: www.prima-
ria-gagesti-vaslui.ro, respectiv în perioada 15.10-
28.10.2019. Bibliografia poate fi obținută de pe 
site-ul oficial al primăriei: www.primaria-gages-
ti-vaslui.ro. Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Comunei Găgeşti sau la nr.de 
telefon: 0235.429.788, persoană de contact: 
Manole Alina Maria.

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, 
județul Teleorman, str.Libertății, nr.1, organi-
zează concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant: 1 post referent de 
specialitate I -în cadrul Serviciului Financi-
ar-Contabilitate. Condiții specifice de partici-
pare la concurs pentru postul de referent de 
specialitate I în cadrul Serviciului Financi-
ar-Contabilitate: -Condiţii de studii: superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în profil admi-
nistrativ sau economic; -Condiţii de vechime: 6 
ani şi 6 luni în specialitatea studiilor absolvite. 
Concursul se organizează la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în data de 06.11.2019, ora 
10.00, proba scrisă, iar data şi ora interviului 
vor fi anunțate după rezultatul probei scrise. 
Dosarele se depun la sediul Spitalului Județean 
de Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului şi trebuie să conțină, 
în mod obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.7 din H.G.nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia şi relații 
suplimentare la avizierul Spitalului Județean 
de Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS 
sau la telefonul 0247.306.723.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu 
sediul în Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.233, 
judeţul Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei temporar vacante de: -spălă-
toreasă -Spălătorie -1 post. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute 
de H.G.nr.286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba practică în data de 
30.10.2019, ora 09.00; -proba interviu în data de 
04.11.2019, ora 09.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: I.Spălătoreasă: -absolvent 
de şcoală generală; -fără vechime în speciali-
tate. Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, persoană 
de contact: economist Ciobanu Florina, telefon: 
0235.312.120, interior: 138.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu sediul în locali-
tatea Făget, str.Spitalului, nr.4, județul Timiş, 
organizează concurs pentru ocuparea funcției 
contractual vacante de: -Asistent medical prin-
cipal în specialitatea igienă -1 post la Compar-
timentul de prevenire a infecțiilor asociate 
asistenței medicale, la Spitalul Orăşenesc 
Făget. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 06.11.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu in data de 06.11.2019, ora 12.00. 
Concursul se va desfăşura conform 
H.G.nr.286/23.03.2011 şi va avea loc la Blocul 
Administrativ al Spitalului Orăşenesc Făget. 
Condițiile specifice pentru participarea la 
concurs: -studii -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală; -examen pentru obținerea gradului 
de principal; -vechimea în specialitate cinci ani. 
Pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții 
generale: -îndeplinesc condițiile de studii; -nu 
au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul; -au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candi-
dează. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de: 
29.10.2019, ora 15.00, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Făget, str.Spitalului, nr.4. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului Orăşenesc 
Făget, persoană de contact: Economist 
Chelariu Belinda, telefon: 0256.320.860 interior 
19, fax: 0256.320.039.

l Spitalul Municipal Oltenița, cu sediul în 
localitatea Oltenița, str.Argeşului, nr.134, 
judeţul Călăraşi, organizează concurs în 
vederea ocupării următoarelor funcții contrac-
tuale vacante: -un post de asistent medical şef 
(PL) pentru compartimentul primiri urgențe; 
-un post de asistent medical în cadrul compar-
timentului Farmacie cu circuit închis; -un post 

de asistent medical în cadrul compartimentului 
de ortopedie traumatologie. Condiții generale 
de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 
din HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regu-
lamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar aprobat cu modificările şi completările 
ulterioare. Ordinul MS.1470/2011 pentru apro-
barea criteriilor privind angajarea şi promo-
varea în funcții, grade şi trepte profesionale a 
personalului contractual din unitățile sanitare 
publice din sectorul sanitar. Concursul se va 
desfăşura la sediul spitalului menționat mai 
sus, astfel: -proba scrisă -06.11.2019, ora 10.00; 
-interviu 11.11.2019, ora 10.00. Condiții gene-
rale pentru participarea la concurs: -are cetă-
țenie română; -cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; -are capacitatea deplină de 
exercițiu; -are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidiează, atestată 
pe baza adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; -îndeplineşte condițiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; -nu 
a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului sau contra autorității, de servicu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care 
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției 
vacante pentru care candidează, cu excepția 
situației în care a intervenit reabilitarea. 
Condiții specifice: 1.Pentru postul de asistent 
şef -compartiment primire urgențe: -diplomă 
de studii medii postliceale sanitare, diplomă de 
studii postliceale prin echivalare conform 
H.G.nr.797/ 1997; diplomă de licență (după 
caz); -deține diplomă de bacalaureat; -deține 
certificat de membru eliberat de OAMG-
MAMR; -deține aviz de participare la concurs 
eliberat de OAMGMAMR; -deține grad prin-
cipal ca asistent medical generalist; -deține 
abilități de utilizare PC. Dosarul de concurs va 
conține în mod obligatoriu următoarele docu-
mente: -act de identitate -copie; -cerere 
înscriere concurs; -diplomă de studii medii 
postliceale sanitare, diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform H.G.nr.797/1997; 
diplomă de licență (după caz); -carnet de 
muncă, după caz, un act care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz în specialitate 
-copie (5 ani vechime în specialitate şi minim 6 
luni în compartiment primiri urgențe); -certi-
ficat de membru eliberat de OAMGMAMR; 
-aviz de participare la concurs eliberat de 
OAMGMAMR; -adeverință medicală care să 
ateste starea de sănătate; -taxă participare 
concurs 50Lei. 2.Pentru postul de asistent 
medical specialitatea farmacie -compartiment 
farmacie: Dosarul de concurs va conține în 
mod obligatoriu următoarele documente: -act 
de identitate -copie; -cerere înscriere concurs; 
-diplomă de studii medii postliceale sanitare, 
diplomă de studii postliceale prin echivalare 

conform H.G.nr.797/1997; diplomă de licență 
în specialitate -farmacie (după caz); -vechimea 
în specialitate -în farmacie cu circuit închis 
-minim 6 luni; -carnet de muncă, după caz, un 
act care să ateste vechimea în specialitate; 
-certificat de membru eliberat de OAMG-
MAMR; -aviz de participare la concurs eliberat 
de OAMGMAMR; -adeverință medicală care 
să ateste starea de sănătate; -taxă participare 
concurs 50Lei. 3.Pentru postul de asistent 
medical compartiment ortopedie traumato-
logie: Dosarul de concurs va conține în mod 
obligatoriu următoarele documente: -act de 
identitate -copie; -cerere înscriere concurs; 
-diplomă de studii medii postliceale sanitare, 
diplomă de studii postliceale prin echivalare 
conform H.G.nr.797/1997; diplomă de licență 
în specialitate -(după caz); -vechimea în specia-
litate -ortopedie traumatologie -minim 6 luni; 
-carnet de muncă, după caz, un act care să 
ateste vechimea în specialitate; -certificat de 
membru eliberat de OAMGMAMR; -aviz de 
participare la concurs eliberat de OAMG-
MAMR; -adeverință medicală care să ateste 
starea de sănătate; -taxă participare concurs 
50Lei. Dosarele de concurs se depun în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 
Tematica şi bibliografia de concurs se afişează 
la sediul unității. Relații suplimentare tel.: 
0242.515.931 int.237.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în Suceava, 
strada Ştefan cel Mare, nr.33, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post de cerce-
tător ştiințific, gradul I -domeniul istorie, 
specialitatea istorie modernă şi contemporană. 
Concursul se va desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii 319/2003, actualizată şi repu-
blicată, privind Statutul personalului de cerce-
tare-dezvoltare, Ordinului Ministrului 
Educației Naționale şi Cercetării Ştiințifice 
nr.6129/2016, privind aprobarea standardele 
minimale necesare şi obligatorii pentru confe-
rirea titlurilor didactice din învățământul 
superior şi a gradelor profesionale de cerceta-
re-dezvoltare, a calității de conducător de 
doctorat şi a atestatului de abilitare, în vigoare 
la data organizării concursului, în data de 
25.11.2019, ora 10.00, la sediul Muzeului Buco-
vinei, strada Ştefan cel Mare, nr.33, județul 
Suceava. Dosarele de concurs se depun în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data 
apariției anunțului în ziar, la secretariatul insti-
tuției. Termenul de depunere se calculează 
conform Codului de procedură civilă, art.181.-
(1) şi (2). Detalii privind concursul se pot obține 
la sediul Muzeului Bucovinei, din str.Ştefan cel 
Mare, nr.33, Suceava, telefon: 0230.216.439 sau 
pe site-ul instituției: www.muzeulbucovinei.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dolj, cu sediul în Craiova, str.C.S.Nicolaescu 
Plopşor, nr.4, jud. Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant contractual 
pe perioadă nedeterminată, astfel: 1 post consi-
lier juridic gr.I- Serviciul Juridic Resurse 
Umane Secretariat şi Petiții-  Biroul Juridic şi 
Relația cu Publicul. Condiții generale de parti-
cipare la concurs: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă sau studii universi-
tare cu diplomă de licenţă sau echivalentă ȋn 
specializarea (programul de studii)/domeniul: 
drept; vechimea ȋn specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției- minim 3 ani şi 6 luni. 
Condiții speciale de participare la concurs: să 
nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedem-
nitate prevăzute de Legea nr.514/2003, să fie 
înscris pe tabloul consilierilor juridici definitivi. 
Concursul se va desfăşura astfel: proba scrisă 
în data de 06.11.2019 ora 10.00, proba interviu 
în data de 12.11.2019, ora 10.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs până 
la data de 29.10.2019 inclusiv, ora 16.00, la 
sediul OCPI Dolj, cam.104. Relaţii suplimen-
t a r e  l a  s e d i u l  O C P I  D o l j , 
tel.0251.413.128/0251.414.286, int.118, fax 
0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro 
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l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dolj, cu sediul în Craiova, str. C.S. Nicolaescu 
Plopşor, nr.4, jud. Dolj, reia procedura de orga-
nizare a concursului pentru ocuparea unor 
posturi vacante contractuale pe perioada 
determinată, astfel: 2 posturi asistent regis-
trator principal gr.II- Serviciul Cadastru- 
Biroul Înregistrare Sistematică. Condiții 
generale de participare la concurs: studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau 
studii universitare cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă ȋn specializarea (programul de 
studii)/domeniul: drept; vechimea ȋn speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcției-  
minim 6 luni. Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă în data de 06.11.2019, ora 10.00, 
proba interviu în data de 12.11.2019, ora 10.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 29.10.2019 inclusiv, 
ora 16.00, la sediul OCPI Dolj, cam.104. Relaţii 
sup l imentare  la  sed iu l  OCPI  Dol j 
tel.0251.413.128/0251.414.286, int.118, fax 
0251418018, e-mail: dj@ancpi.ro

l Școala Gimnazială Nr.1 Hârşova, Jud.
Constanța anunță scoaterea la concurs în cadrul 
proiectului „ADMIS- Măsuri integrate pentru 
categorii defavorizate din zona de vest a oraşului 
Hârşova”, cofinanțat din Fondul Social Euro-
pean prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020, Axa prioritară 4-Incluziune socială şi 
combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.1: Redu-
cerea numărului de comunități marginalizate în 
care există populație aparținând minorității 
romă aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială 
prin implementarea de măsuri integrate a două 
posturi de experți, în cadrul Activității 1- Sprijin 
pentru creşterea accesului şi participării la 
educație (educația timpurie- nivel preşcolar, 
învățământ primar şi secundar) şi reducerea 
părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri educațio-
nale integrate, timp de 36 de luni, pentru peri-
oada 15.09.2019-31.08.2020. I. INFORMAȚII 
PROIECT. Obiectivul general al proiectului 
ADMIS urmăreşte dezvoltarea locală a comuni-
tății marginalizate din zona de vest a localității 
Hârşova şi reducerea numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie, prin implementarea de 
măsuri integrate, de combatere a sărăciei şi a 
excluziunii sociale pentru 600 de persoane vulne-
rabile (minimum 35% de etnie romă, 465 de 
adulți şi 135 copii), în cele 36 de luni. Măsurile 
vizează întreaga familie şi acoperă o paletă largă 
de nevoi şi probleme identificate la nivelul comu-
nității defavorizate, prevăzute de proiect, pentru 
reducerea decalajelor sociale, pe de o parte, dar şi 
pentru combaterea discriminării şi a excluziunii 
sociale la nivel comunitar, pe de altă parte. 
Proiectul ”ADMIS-măsuri integrate pentru 
categorii defavorizate din zona de Vest a oraşului 
Hârşova este implementat de Alianța pentru 
Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor 
(ALIAT), împreună cu partenerii săi, Primăria 
Hârşova, Școala Gimnazială nr.1, Grădinița 
TIC-PITIC şi Asociația BRAHMA, şi are un 
buget total de peste 23 de milioane de lei, din care 
19.768.312,29Lei reprezintă contribuția finan-
ciară a Uniunii Europene. II.OBIECTUL 
ANUNȚULUI DE SELECȚIE. Școala gimna-
zială nr.1, în calitate de partener în proiect, 
derulează activități de tip educațional, pentru un 
grup țintă format din 220 persoane: 60 elevi din 
ciclul primar, 50 elevi din ciclul gimnazial şi 110 
părinți ai acestor elevi. Pentru atingerea rezulta-
telor aşteptate şi completarea echipei de imple-
mentare a proiectului, Școala Gimnazială nr.1 
recrutează: Nr. crt.; (Sub) activitatea nr. şi denu-
mire; Număr experți; Durata (sub) activității; Nr. 
ore/expert. 1; Subactivitatea 1.6- Sprijin pentru 
50 de elevi pentru reducerea părăsirii timpurii a 
şcolii prin programul de tip sprijin educațional 
intensive; 1 profesor SEI- limba Română); 27. 
10.2019-31.08.2020; 3 ore/zi. 2; Subactivitatea 
1.5- Sprijin pentru 60 de elevi în vederea redu-
cerea părăsirii timpurii a şcolii prin programul de 
tip şcoală după şcoală; Subactivitatea 1.6- Sprijin 
pentru 50 de elevi pentru reducerea părăsirii 
timpurii a şcolii prin programul de tip sprijin 
educațional intensive; 1 (Expert parenting); 
27.10.2019-31.08.2020; 3 ore/zi. Conform Ordin 
nr.3920/08.06.2018 de aprobare a Procedurii de 
sistem privind selecția şi recrutarea experților, în 

procesul de recrutare şi selecție experți în cadrul 
proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă 
vor fi evaluați candidații care corespund cumu-
lativ condițiilor generale şi termenilor de refe-
rință pentru participare mai jos menționate. III.
CONDIȚII GENERALE: Expertul: a)are cetă-
țenie română/cetățenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European cu reşedința în 
România; b)are capacitate de exercițiu deplină; 
c)îndeplineşte condițiile de studii conform cerin-
țelor postului; d)are cel puțin 2 ani experiență în 
domeniul educației; e)nu a fost condamnat/(ă) 
definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals 
ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârşite cu intenție, care l-ar face/care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabilitarea. IV.
TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU 
POSTURILE SCOASE LA CONCURS: a) 
Denumire expert: Profesor SEI- limba română; 
b)Număr posturi vacante: 1 expert. c)Perioada 
estimată pentru derularea activității: de la 
semnarea contractului până la 31.08.2020. 
Expertul va presta activități într-un număr total 
estimat de 21 zile/lună, 3 ore/zi. d) Descrierea 
activităților conform cererii de finanțare: 
”Servicii educaționale tip Școală după şcoală, 
pentru o grupă de 10 elevi”. e)Descrierea sarci-
nilor /atribuţiilor: conform fişei postului care 
poate fi solicitată la adresa proiectvest@gmail.
com. f) Cerințe/ competențe necesare (fără a se 
limita la): -studii conform cerințelor postului, 
-competențe de comunicare; -competențe operare 
PC, nivel mediu. g) Constituie avantaje: -lucru în 
medii multiculturale /dezavantajate. h) Abilități: 
capacitate de lucru în echipă; orientare spre 
rezultate şi atingerea obiectivelor în termenele 
prevăzute; capacitate de analiză şi sinteză; capa-
citatea de a organiza grupa de elevi; capacitatea 
de a realiza documente pentru buna desfăşurare 
a proiectului. a)Denumire expert: Expert paren-
ting. b)Număr posturi vacante: 1 expert. c) Peri-
oada estimată pentru derularea activității: de la 
semnarea contractului până la 31.08.2020. 
Expertul va presta activități într-un număr total 
estimat de 21 zile/ lună, 3 ore /zi. d) Descrierea 
activităților conform cererii de finanțare: ”Activi-
tăți partenting tip consiliere de grup şi indivi-
duală pentru părinți ai elevilor din ciclul primar 
şi gimnazial”. e)Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: 
conform fişei postului care poate fi solicitată la 
adresa proiectvest@gmail.com. f)Cerințe/compe-
tențe necesare (fără a se limita la): -studii 
conform cerințelor postului, -competențe de 
comunicare; -competențe operare PC, nivel 
mediu. g) Constituie avantaje: -lucru în medii 
multiculturale /dezavantajate. h)Abilități: -capa-
citate de lucru în echipă; -orientare spre rezultate 
şi atingerea obiectivelor în termenele prevăzute; 
-capacitate de analiză şi sinteză; -capacitatea de 
a organiza grupa de elevi; -capacitatea de a 
realiza documente pentru buna desfăşurare a 
proiectului. V.DOSARUL DE CONCURS: în 
conformitate cu prevederile art.6 din HG nr. 
286/2011 cu modificările şi completările ulteri-
oare, dosarul de înscriere la concurs va conține 
următoarele documente: a)Cerere de înscriere, 
conform modelului din Anexa 1* la anunțul de 
selecție; b) Scrisoare de intenție /declarație de 
disponibilitate (conform Anexei 2*); c)Copia 
actului de identitate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după caz 
(semnată de candidat); d)Copiile documentelor 
care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, copiile docu-
mentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice; e)Alte acte doveditoare privind experi-
ența /expertiza, calificările specifice aferente 
poziției; f)CV format Europass datat şi semnat 
pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conțină obli-
gatoriu date de contact valide- adresa de e-mail 
şi număr de telefon); g)Cazierul judiciar sau o 
declarație pe propria răspundere că nu are ante-
cedente penale (candidatul declarat admis la 
selecția dosarelor, care a depus la înscriere o 
declarație pe propria răspundere că nu are ante-
cedente penale, are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judi-

ciar, cel mai târziu până la data primei probe a 
concursului); h)Adeverință medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunzătoare, elibe-
rată cu cel mult şase luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al candi-
datului sau de către unitățile sanitare abilitate. 
Documentele doveditoare ale studiilor şi experi-
enței/expertizei declarate în CV (copii ale diplo-
melor de studii, adeverințe de lucru, alte 
documente doveditoare) se prezintă însoțite de 
documentele originale şi se depun certificate 
pentru conformitate cu originalul sau în copii 
legalizate. * Anexele 1 şi 2 pot fi solicitate la 
adresa de mail proiectvest@gmail.com. VI.
MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDI-
DATURII: candidații vor depune documentele la 
sediul Școlii Gimnaziale nr.1 Hârşova, Str.Revo-
luției, nr.5 până la data de 17.10.2019, ora 16.00. 
Candidaturile transmise după data limită indi-
cată în anunțul de selecție, precum şi cele incom-
plete vor fi respinse. VII.PROBELE DE 
CONCURS: concursul constă în parcurgerea a 
trei etape astfel: a)Proba eliminatorie: verificarea 
eligibilității administrative a dosarelor. Lista 
candidaților declarați admişi/respinşi în această 
etapă este publicată la sediul Școlii Gimnaziale 
nr.1 Hârşova, Str.Revoluției, nr.5. Eventualele 
contestații vor fi depuse la sediul Școlii Gimna-
ziale nr.1 Hârşova sau online la adresa de e-mail 
proiectvest@gmail.com, în termen de 24 ore de la 
data publicării rezultatelor acestei etape, sub 
sancțiunea decăderii din acest drept. Candidații 
declarați admişi la această probă vor participa la 
probele de evaluare: b)Proba de evaluare a dosa-
relor; c) Interviul. Eventualele contestații vor fi 
depuse la sediu/online în termen de 24 ore de la 
data publicării rezultatelor, sub sancțiunea decă-
derii din acest drept. Interviul nu se contestă. 
Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse 
se face prin afişare la sediul Școlii Gimnaziale 
nr.1 Hârşova şi transmise direct, prin e-mail, 
candidaților, în termen de 24 de ore de la soluțio-
narea contestațiilor. Ca urmare a desfăşurării 
probelor de evaluare, comisia va stabili clasa-
mentul candidaților în ordinea descrescătoare a 
mediei notelor acordate. Candidații vor fi decla-
rați admişi în ordinea descrescătoare a puncta-
jului, în limita numărului de posturi din anunțul 
de selecție. Rezultatele finale în urma soluționării 
contestațiilor se afişează la sediul Școlii Gimna-
ziale nr.1 Hârşova, Str.Revoluției, nr.5 şi se 
transmit direct, prin e-mail, candidaților, în 
termen de max. 3 zile lucrătoare de la ultima 
proba de concurs, prin specificarea punctajului 
final al fiecărui candidat şi a mențiunii “admis” 
sau “respins”. Candidații care îndeplinesc 
baremul minim pentru selecție, dar nu sunt în 
lista celor declarați admişi, vor constitui corpul 
de rezervă pentru poziția respectivă pe toată 
perioada derulării activității. VIII.CALEN-
DARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCUR-
SULUI: Perioada; Activitatea (după caz). 
11.10.2019-17.10.2019, ora 16.00- Depunerea 
dosarelor; 18.10.2019- Verificarea eligibilității 
administrative a dosarelor; 18.10.2019, ora 12.00- 
Afişarea rezultatelor selecției în urma verificării 
eligibilității administrative a dosarelor; 
19.10.2019, ora 12.00- Depunerea eventualelor 
contestații; 19.10.2019, ora 14.00- Soluționarea 
eventualelor contestații; 21.10.2019- Realizarea 
evaluării dosarelor, 21.10.2019, ora 20.00- 
Afişarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor; 
22.10.2019, ora 20.00- Depunerea eventualelor 
contestații; 23.10.2019- Soluționarea eventualelor 
contestații; 24.10.2019, ora 11.00- Interviul; 
25.10.2019- Afişarea rezultatelor în urma inter-
viului; 25.10.2019- Afişarea rezultatelor finale. 
Afişat 10.10.2019, la sediul Școlii Gimnaziale nr.1 
Hârşova, Str. Revoluției, nr.5. Coordonator 
partener şcoală, Daniela ȚEPEȘ.

l Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie organizează, 
la sediul din Bd. Gheorghe Magheru nr.7, 
sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea, 
pe perioadă nedeterminată, a două funcții 
contractuale de execuție vacante de şofer I din 
cadrul Serviciului Economic, Resurse Umane 
şi Administrativ. Pentru a ocupa posturile 
contractuale vacante de şofer I, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții 
generale, conform art. 3 din Regulamentul- 

cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare: a) are cetă-
țenia română, cetățenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului Economic European şi domici-
liul în România; b) cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale; d) are capacitate 
deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unitățile 
sanitare abilitate; f) îndeplineşte condițiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g) nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra autori-
tății, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârşite cu intenție, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcției, cu excepția situa-
ției în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile 
specifice necesare pe care trebuie să le îndepli-
nească persoanele care participă la concursul 
pentru ocuparea celor două posturi vacante de 
şofer I sunt: •studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; •permis de conducere cate-
goria B; •minimum 10 ani vechime în muncă. 
Concursul se va organiza conform calenda-
rului următor: •29 octombrie 2019, ora 16:30: 
termen limită de depunere a dosarelor; •06 
noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică; •08 
noiembrie 2019, ora 10:00: interviul. Conform 
art.6 din Regulamentul- cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 
din 23.03.2011, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru înscrierea la 
concurs în vederea ocupării celor două posturi 
contractuale de şofer I, candidații vor prezenta 
un dosar de concurs care va conține următoa-
rele documente: 1. cererea de înscriere la 
concurs adresată conducătorului autorității 
sau instituției publice organizatoare; 2. copia 
actului de identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
3. copiile documentelor care să ateste nivelul 
studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum şi copiile documen-
telor care atestă îndeplinirea condițiilor speci-
fice ale postului solicitate de autoritatea sau 
instituția publică; 4. carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverințele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studi-
ilor, în copie; 5. cazierul judiciar sau o decla-
rație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompatibil 
cu funcția pentru care candidează; 6. adeve-
rință medicală care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate; 7. curriculum 
vitae. Adeverința care atestă starea de sănă-
tate conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
Candidatul declarat admis la selecția dosa-
relor, care a depus la înscriere o declarație pe 
propria răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel 
mai târziu până la data desfăşurării primei 
probe a concursului. Copia actului de identi-
tate, copiile documentelor de studii şi carnetul 
de muncă sau, după caz, adeverințele care 
atestă vechimea vor fi prezentate şi în original 
în vederea verificării conformității copiilor cu 

acestea. Informaţii suplimentare se obţin la 
telefon: 021/310.07.89 (int.149).

CITAŢII
l Vieriu Elena Dorina este citată la Judecă-
toria Dorohoi, la data de 6.11.2019, pentru 
succesiune.

l Se citează pârâtul Băieții Alexandru 
Constantin pentru termenul din 17.10.2019 la 
Judecătoria Topoloveni având ca obiect “divorț 
fără copii”

l Se citează numitul Răduț Dumitru pentru 
data de 8.11.2019, în dosarul nr.670/185/2019, 
aflat pe rolul Judecătoriei Bălceşti, ce are ca 
obiect divorț.

l Numitul Stanciu Ion, cu domiciliul cunoscut 
în comuna Schitu, jud. Olt, este citat în calitate 
de pârât, la Judecătoria Slatina, jud. Olt, str. 
Lipscani, nr.49, pentru data de 21.11.2019, 
complet CC 3, ora 09.00, sala 2, în dosar civil 
nr. 12719/311/2017, având ca obiect partaj 
judiciar, reclamante Popescu Filofteia şi Mitrică 
Maria, pârâţi Stanciu Radu, Stanciu Florea, 
Indrieş Aurelia şi alţii.

l Cojocnean Alexandrina este citată la Judecă-
toria Cluj-Napoca în dosar 13190/211/2018 la 
30.10.2019, sala 168, ora 8.30, în proces cu 
Buzan Marioara şi alții.

l Pițigoi Ion, este citat, în calitate de pârât, în 
dosarul nr. 1279/198/2017, la Judecătoria 
Brezoi, la data de 21.02.2020, în contradictoriu 
cu reclamantul Pițigoi Andrei.

l Se citează la sediul Biroului Individual Nota-
rial Ene Frosina, din municipiul Tulcea, str. 
Păcii nr.7, bl.P.21, sc. C, ap.28, judeţul Tulcea, 
la data de 17.11.2019, ora 10,00, persoanele cu 
vocaţie succesorală legală sau testamentară, la 
succesiunea defunctei Lare Vasilica, decedată 
la data de 09.01.2019, cu ultimul domiciliu în 
localitatea Colina, judeţul Tulcea, în Dosar 
succesoral nr.122/2019, în vederea dezbaterii 
succesiunii.

l Numitii Vlad Peter Ianos, Eudochia; Vlad 
Mihaly, l. Gyorgye; Vlad Anna, Vlad Gyorgye; 
Vlad Mihalyi, a Nykity; Iuga Iuanna, Vlad 
Ianose; Iuga Istvan, Ianose; Iuga Gergely, 
Ianose; Vlad Anna, Vlad Gyorgye; Vlad 
Mihalyi, a Nykity; Iuga Iuanna, Vlad Ianose; 
Iuga Gergely, Ianose; Iuga Nuczu, l. Iuon; Kiss 
Stefan l. Mihalyi; Kiss Dumitru l. Mihalyi; Kiss 
Maria cas. Iuga Dumitrane; KISS MihalyI l. 
Vaszyile; Kiss Vaszyile l. Lupu; Kiss Iuon l. 
Lupu; Kiss Mihalyi l. Lupu; Kiss Gyorgye l. 
Lupu; JKISS IREN L. Nuczu; Vlad Lupu; Iuga 
Iuliska Papp Mikulayne; Iuga Iuanna l. Siman; 
Papp Mikulay; Iuga Iuliska; Vlad Palaguta 
mar. Marchis Dumitru; Vlad Simion l. Grigore; 
Vlad George l. Grigore; Iuga Simion l. Grigore; 
Iuga Ioana l. Grigore; Iuga Maria mar. Iuga 
Ion; Iuga Gheorghe l. Grigore l. Ion; Iuga 
Grigore l. Grigore l. Ion; Iuga Anuta l. Grigore 
l. Ion; Iuga Nastaca l. Gigore l. Ion,; Vlad Lupu 
l. Lupu l. Vasile; Vlad Ion l. Lupu l. Vasile; Vlad 
Darie-preot; Vlad Vasile l. Ilie l. Lupu; Vlad 
Maria l. Ilie l. Lupu; Iuga Ilisca mar. Iuga 
Dumitru; Iuga Iuanna mar. Iuga Ioan; Maris 
Iuon l. Togyer Virva; Iuga Maricuta, l. Ioan si 
Palade, cu domiciliile necunoscute, sunt citati 
la Judecatoria Dragomiresti, jud. Maramures, 
pentru data de 6.11.2019, ora 8.30, in calitate de 
parati.

ÎNCHIRIERI CERERI
l Anunţ selecție ofertă, Autoritatea Națională 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice, cu sediul în Str. Stavropo-
leos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, doreşte închiri-
erea 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 soli-
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citat pentru suprafaţa utilă totală ofertată, 
locurilor de parcare și mentenanță. Documen-
taţia în vederea depunerii ofertelor preliminare 
se obţine gratuit de la sediul Autorității Națio-
nale de Reglementare pentru Serviciile Comu-
nitare de Utilități Publice din Str.Stavropoleos, 
nr.6, Sector 3, București. Pentru contact se va 
utiliza adresa de e-mail: luminita.toderascu@
anrsc.ro. Oferta semnată și ștampilată 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, București.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea proce-
durii generale de insolventa in dosarul nr. 
2531/105/2019 Tribunal Prahova, conform 
sentinței nr. 867 din 03.10.2019 privind pe SC 
Defender Strategy Security SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță 18.11.2019, întoc-
mirea tabelului preliminar al creanțelor 
09.12.2019, întocmirea tabelului definitiv 
03.01.2020, prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 13.12.2019, orele 12:00 la 
sediul administratorului judiciar din Ploiești, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l OMV Petrom S.A anunţă publicul interesat 
asupra depunerii Raportului privind impactul 
asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de 
amenajare platformă, foraj și drum de acces 
sondele H31, H33 Independenţa” și „Echipare 
de suprafaţă și conductă sondele H31 H33 
Independenţa”, propus a fi amplasat în satul 
Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi. Tipul 
deciziei posibile luate de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea sau 
respingerea solicitării de emitere a acordului de 
mediu. Raportul pot fi consultat la sediul 
A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la 
sediul OMV PETROM S.A din mun. Bucu-
rești, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni până 
joi, între orele 8.30 - 16.00 și vineri între orele 
8.30 – 13.30. Documentul menţionat este dispo-
nibil și la următoarea adresă de internet: http://
apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de 
mediu - documentaţii procedura EIA și EA - 
rapoarte EIA și studii EA. Dezbaterea publică 
a raportului privind impactul asupra mediului 
va avea loc la Primaria Comunei Schela, în 
data de 14.11.2019, începând cu ora 14:00. 
Publicul interesat poate transmite în scris 
comentarii/ opinii/ observaţii privind docu-
mentul sus menţionat la sediul A.P.M. Galaţi, 
până la data de 14.11.2019 (data dezbaterii 
publice).

l Comuna Dorobanțu, județul Tulcea. Anunț 
prealabil privind afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: 
Tulcea. Denumire UAT Dorobanțu. Sector 
cadastral 46. Unitatea Administrativ-Terito-
rială Dorobanțu, din județul Tulcea, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr.46, 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: 20.12.2019. Adresa locului afișării 
publice: sediul Primăriei Dorobanțu. Repere 
pentru identificarea locației: str.Primăverii, 
nr.45, comuna Dorobanțu, județul Tulcea. 
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară. Informații privind 
Programul național de cadastru și carte 
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI, la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l SC Broker Ideal SRL, cu sediul în Mun.
București, sector 5, str.Căpitan Valdemar, nr.1, 
titulari ai planului/programului „Plan Urba-
nistic Zonal -În scopul construirii ansamblu 
rezidențial locuințe izolate, cuplate P+1E+2re-
tras”, din jud.Ilfov, comuna Tunari, satul 

Tunari, str.Alexandru Ioan Cuza, T41, P159/
A7, înscris în CF nr.52768, anunță publicul 
interesat asupra parcurgerii etapei de înca-
drare în cadrul ședinței Comitetului Special 
Constituit, urmând ca planul/programul 
propus să fie supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu. Observații /comentarii și sugestii 
se primesc în scris la sediul APM Ilfov (tel. 
021.430.15.23, 021.430.14.02, 0746.248.440), în 
termen de 10 zile de la data publicării anun-
țului.

l SC Clark’s Cider SRL, cu sediul în Munici-
piul București, sector 5, str. Dr. Victor Poloni, 
nr.3, etaj 2, CUI: RO16482712, J40/9036/2004, 
prin cererea depusă la APM Argeș, a solicitat 
autorizație de mediu pentru activitatea: „Fabri-
carea cidrului și a altor vinuri din fructe”- cod 
CAEN 1103, desfășurată în comuna Lerești, 
sat Lerești, str. General Vasile Milea, județul 
Argeș. Informațiile referitoare la prezenta 
activitate, precum și eventualele sugestii și 
contestații se pot obține, respectiv depune, în 
scris, sub semnătura și cu date de identificare la 
sediul APM Argeș, str. Egalității, nr. 50, tel. 
0248.213.200, în termen de 15 zile lucrătoare de 
la publicarea (afișarea) anunțului.

SOMAŢII
l Somațiune. Se aduce la cunoștința publi-
cului cererea formulată de petenții Vichente 
Cornelia și Vichente Antoniu, ambii cu domici-
liul în localitatea Comlosul Mare, nr.400, jud.
Timiș, prin care s-a solicitat instanței să 
constate că au dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune extratabulară asupra imobi-
lului înscris în CF nr.404356 Comloșul Mare, 
provenită din conversia de pe hârtie a cf 
nr.5344, nr. top. 1905/c/2/37, ce aparține propri-
etarului tabular Bogdansescu Ioan, cu intabu-
larea în cf a dreptului de proprietate al 
petenților cu titlu de drept dobândire prin 
uzucapiune în cota de 1/1 parte, ca efect al 
uzucapiunii de peste 20 de ani de la moartea 
ultimului proprietar tabular și joncțiunii pose-
siilor în conformitate cu dispozițiile art.28 și 
130 din Decretul lege nr.115/1938 și că dacă, în 
termen de o lună de la publicare nu se va face 
opoziție, instanța va păși la judecarea cauzei. 
Cei interesați sunt invitați să facă opoziție în 
cadrul dosarului cu nr.2799/295/2018 aflat pe 
rolul Judecătoriei Sânnicolau Mare, cu termen 
de judecată la data de 27.11.2019, în termen de 
o lună de la afișarea prezentei, în caz contrar 
Judecătoria va păși la judecarea pricinii.

l Prin cererea inregistrata sub dosar 
nr.2540/246/2018 privind pe reclamantii Jurj 
Elena si Marta Dobrin in contradictoriu cu 
paratii Rezban Monica, Puleac Stefan, Budau 
Floare, Marta Maria, Ristea Agneta, Horga 
Maria, Marta Vladimir si Oancea Ecaterina, 
solicita inscrierea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune extratabulara in regim de copro-
prietate pe cote parti egale asupra cotei de 
16/24 parti din imobilul inscris in CF nr. 
300023 Archis cu nr.top.334,335,336,337- 
compus din casele cu nr.adm.154 (nr.nou 91) si 
155 (nr.nou 92) din Groseni, curte si gradina in. 
intravilan in suprafaté de 2555mp, cota insu-
maté reprezentand fotele detinute de proprie-
tarii tabulari Marta Maria de sub B1 si B 6-cota 
de 4/24 parti, Marta Pantelimon de sub B 3 si B 
4-cota de 4/24 parti, Marta Floare de sub B 7, 
cota de 2/24 parti, Marta Mariuta de sub B 
9-cota de 2/24 parti, Marta Andrei de sub B 
10-cota de 2/24 parti si Marta Marta de sub B 
11-cota de 2/24 parti, a proprietarilor tabulari 
Marta Maria sub B1 si B 6-decedata la data de 
19 februarie 1932,-marta = Pantelimon de sub 
B 3 gi B 4 decedat la data de 12 octombrie 
1975, Marta Floare/de sub B 7 decedata la data 
de 27 martie 1946, Marta Andrei de sub B 10 
decedat la data de 10 ianuarie 1996, Marta 
Marta de sub B 11 decedata la data de 26 
noiembrie1960. In urma acesteia, in baza 
art.130 din Decretul- Lege nr.115/1938, sunt 
somati toti cei ~ interesati DE INDATA s& 
inainteze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece 
in caz contrar, in termen de o luna de la aceasta 

ultima publicare se va proceda la solutionarea 
cererii. Prezenta somatie se va afisa timp de o 
luna la avizierul Judecatoriei Ineu si la 
Primaria

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare AGEA. Consiliul de Adminis-
traţie al Libra Internet Bank SA, societate 
bancară înregistrată în Registrul bancar sub 
nr.RB-PJR-40-037/1999, cu sediul în Bucu-
rești, Calea Vitan, nr.6-6A, Tronson B,C, et.1, 
6, 9, 13, Clădirea Phoenix Tower, sector 3, cod 
poștal 032196, având cod unic de înregistrare 
8119644 și numărul de ordine în Registrul 
Comerţului J40/334/1996, prin președintele 
Consiliului de Administrație al Libra Internet 
Bank SA, Radu Graţian Gheţea, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor la data de 19.11.2019, ora 17.00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 
18.11.2019, cu următoarea ordine de zi: 
1.Emiterea de obligațiuni de către Libra 
Internet Bank SA cu o rată a dobânzii fixă 
sau variabilă, după caz; 2.În situația în care se 
va decide emiterea de obligațiuni conform 
pct.1 de mai sus, împuternicirea Consiliului 
de Administrație al Libra Internet Bank SA 
(cu posibilitatea de subdelegare) pentru a 
decide și a îndeplini orice formalități privind 
operațiunea de emitere de obligațiuni, (de 
exemplu, dar fără a se limita la următoarele 
operațiuni: (i)oportunitatea emisiunii de 
obligațiuni, tipul de obligațiuni (garantate /
negarantate, convertibile /neconvertibile, 
subordinate /nesubordonate etc.), momentul 
emiterii, numărul de obligațiuni care vor fi 
emise, valoarea de emisiune și valoarea nomi-
nală a unei obligațiuni, moneda de emisiune, 
durata și legislația aplicabilă acestora, rata 
dobânzii (rata cuponului), intervalul de plată 
a dobânzii (cuponului), modul de plasament 
(cu /fără întocmirea unui prospect de ofertă 
printr-un plasament privat /public) etc.; (ii)
aprobarea admiterii la tranzacționare a obli-
gațiunilor pe o piață administrată de Bursa 
de Valori București SA, ulterior încheierii cu 
succes a ofertei și a întreprinderii de către 
Libra Internet Bank SA a tuturor acțiunilor și 
formalităților necesare în acest scop; (iii)
îndeplinirea formalităților privind desfășu-
rarea unei oferte publice având ca obiect 
obligațiunile, funcție de modul de plasament 
stabilit, precum și pregătirea prospectului/
memorandumului de admitere la tranzacțio-
nare a obligațiunilor, funcție de piața pe care 
urmează a fi tranzacționate; (iv)desemnarea 
unui intermediar al ofertei și/ sau al proce-
durii de admitere la tranzacționare, după caz, 
precum și a pieței în care urmează a fi tranz-
acționate; (v)stabilirea condițiilor contrac-
tuale, de tragere, de rambursare anticipată 
înainte de scadență, a dobânzilor, a taxelor și 
tarifelor, a garanțiilor, acordarea oricărui tip 
de garanții reale, asigurarea redactării și 
publicării, dacă e cazul, a oricărui prospect de 
ofertă, precum și negocierea, aprobarea și 
semnarea oricăror acte ce au legătură cu 
oferta și admiterea, negocierea și semnarea 
oricăror contracte cu intermediari și consul-
tanți și îndeplinirea oricăror acte și fapte 
juridice necesare; (vi)să aprobe orice 
contracte și/ sau aranjamente privind obliga-
țiunile și/sau oferta și/sau admiterea sau orice 
alte aranjamente, prospecte de ofertă, orice 
contracte de subscriere, vânzare, agenție, 
trust, de consultanță, certificate, declarații, 
registre, notificări, acte adiționale și orice alte 
acte și documente necesare, să îndeplinească 
orice formalități și să autorizeze și/sau să 
execute orice alte acțiuni necesare pentru a da 
efecte depline emisiunii obligațiunilor și /sau 
ofertei și/sau admiterii (după caz) și să împu-
ternicească reprezentanți ai Libra Internet 
Bank SA pentru a semna orice astfel de 
documente, a îndeplini orice astfel de forma-
lități și a îndeplini orice astfel de acțiuni; (vii)
tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii 
aferente obligațiunilor; (viii)scadență finală a 
obligațiunilor, precum și modalitatea de 

rambursare a obligațiunilor, respectiv a 
planului de amortizare (reducere a principa-
lului prin plăți periodice), dacă este cazul; (ix)
perioada și tipul de Ofertă și investitorii 
cărora le vor fi oferite obligațiunile, respectiv 
piața reglementată administrată de BVB sau 
sistemul alternativ de tranzacționare operat 
de BVB, pe care vor fi admise la tranzacțio-
nare obligațiunile, în conformitate cu legis-
lația aplicabilă și cu orice alți termeni și 
condiții ale obligațiunilor; (x)termenii și 
condițiile emisiunii de obligațiuni, precum și 
redactarea prospectului/documentului de 
emisiune a obligațiunilor; (xi)adoptarea 
oricărei decizii, întocmirea și aprobarea 
tuturor documentelor și emiterea oricăror 
declarații necesare sau recomandabile pentru 
pregătirea și punerea în aplicare a emisiunilor 
de obligațiuni, inclusiv, dar fără a se limita la 
prospectul de ofertă și/sau de admitere la 
tranzacționare a obligațiunilor, inclusiv sub 
forma prospectului-cadru completat cu 
termeni finali, documente ce vor fi întocmite 
în conformitate cu legislația aplicabilă și cu 
cele mai bune practici și care vor putea fi 
supuse aprobării, după caz, Autorității de 
Supraveghere Financiară (ASF) și/sau Băncii 
Naționale a României (BNR) și/sau altor 
autorități competente și relevante pentru 
emisiunea de obligațiuni; (xii)aprobarea 
oricăror actualizări /modificări /suplimente 
ale documentației aferente, dacă este necesar, 
și depunerea acestora spre aprobare la ASF /
BNR /autoritățile competente și relevante 
pentru emisiunea de obligațiuni; (xiii)apro-
barea încheierii oricăror contracte, înțelegeri 
sau altor documente cu ASF, Bursa de Valori 
București SA (BVB) și Depozitarul Central 
SA (Depozitarul Central) și /sau cu autorită-
țile competente și relevante pentru emisiunea 
de obligațiuni; (xiv)reprezentarea Libra 
Internet Bank SA în relația cu ASF, BNR, 
BVB și/sau cu orice altă instituție sau autori-
tate competentă sau terța parte relevantă 
pentru emisiunile de obligațiuni; (xv)obți-
nerea tuturor aprobărilor/avizelor și oricăror 
formalități necesare de la toate instituțiile /
autoritățile competente în vederea aducerii la 
îndeplinire a deciziei prezentei Adunări 
Generale Extraordinare conform pct.1 de mai 
sus; (xvi)împuternicirea uneia sau mai multor 
persoane pentru îndeplinirea formalităților 
necesare, inclusiv pentru negocierea și 
semnarea documentelor necesare; (xvii)stabi-
lirea tehnicii de înregistrare a plasamentului 
(i.e.utilizând sistemul de tranzacționare al 
BVB sau prin transfer direct); (xviii)să aprobe 
/negocieze orice contracte și/sau aranjamente 
privind obligațiunile și/ sau oferta și/sau 
admiterea la tranzacționare sau orice alte 
aranjamente, inclusiv documente de prezen-
tare ale Obligațiunilor, prospecte/memoran-
dumuri de admitere la tranzacționare, orice 
contracte, certificate, declarații, registre, 
notificări, acte adiționale și orice alte acte și 
documente necesare, să îndeplinească orice 
formalități și să autorizeze și /sau să execute 
orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte 
depline emisiunii obligațiunilor și/sau ofertei 
și/sau admiterii la tranzacționare (după caz) 
și să împuternicească reprezentanți ai Băncii 
pentru a semna orice astfel de documente, a 
îndeplini orice astfel de formalități și a înde-
plini orice astfel de acțiuni. Consiliul de 
Administrație (cu posibilitatea de subdele-
gare) va avea competența de a decide și a 
îndeplini absolut orice aspect cu privire la 
implementarea deciziei prezentei Adunări 
Generale Extraordinare conform pct.1 de mai 
sus, enumerarea de la pct.2 de mai sus nefiind 
exhaustivă. În cazul în care cvorumul necesar 
nu se va întruni la data menţionată, 
Adunarea Generală Extraordinară a Actiona-
rilor se va ţine la data de 20.11.2019, la 
aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine 
de zi. Acţionarii pot participa la adunări 
personal sau prin reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale. Procura specială se depune 
la sediul societăţii, conform dispoziţiilor 
legale. Președintele Consiliului de Adminis-
traţie, Radu Graţian Gheţea.

LICITAŢII
l SC Victor Stamar Construct SRL, prin 
lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica 
a bunurilor mobile aflate in patrimoniul soci-
etatii, pretul de pornire al licitatiei fiind redus 
cu 20% din cel stabilit in raportul de evaluare. 
Licitatiile vor avea loc pe data de: 18.10.2019, 
25.10.2019, 01.11.2019 si 08.11.2019, orele 
15.00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl. 33S1, et. 6, ap. 6C, jud. 
Prahova. Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0722501414.

l Consiliul Local Glimboca, cu sediul în 
localitatea Glimboca, str.Principală, nr.367, 
jud.Caraș-Severin, cod fiscal: 3227408, tel./
fax: 0255.534.378, e-mail: primaria.glim-
boca@gmail.com, scoate la licitație publică 
pentru concesionare teren în suprafață de 
1924mp, evidențiat în CF 30383, Glimboca, 
aparținând domeniului public Glimboca. 
Documentația de atribuire se poate procura 
de la sediul Primăriei Glimboca, contra sumei 
de 50Lei, începând cu data de 07.10.2019. 
Data-limită de depunere a ofertelor este 
17.10.2019, ora 10.00. Ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 17.10.2019, ora 12.00.

l Lichidator judiciar vinde prin licitație 
publică, conform Regulamentului de valorifi-
care nr. 2662/02.09.2019, aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor din data de 
09.09.2019, bunurile imobile absolut indispen-
sabile exploatării, aparţinând  debitoarei 
Moldomin SA, împreună cu transferul drep-
turilor dobândite și obligaţiilor asumate prin 
Licenţa de concesiune pentru exploatarea 
minereului cuprifer nr. 2781/2001, pentru 
perimetrul Moldova Nouă - Cariera de Bana-
tite. 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: 
0040-364-412632, email: office@rtz.ro. Lici-
taţia se va desfășura în data de 04 Noiembrie 
2019, de la ora 10:00, la sediul lichidatorului 
judiciar.

l S.C. Flasim Com S.R.L, prin lichidator 
judiciar C.I.I Rusu Ciprian Marian, cu sediul 
in Ploiesti, str. Valeni, nr. 65, judetul Prahova 
scoate la vanzare prin licitatie publica cu 
strigare teren intravilan arabil situat in 
Boldesti - Scaeni, jud. Prahova in suprafata 
de 2.235 m.p. tarlaua 50, parcela A 2572/62 la 
pretul de 61.097,74 lei la care se adauga cota 
de TVA conform legislatiei in vigoare. Lici-
tatia pentru bunul imobil se va tine la sediul 
lichidatorului in data de 23.10.2019 ora 15.00, 
iar in cazul in care bunul nu va fi adjudecat 
de la prima licitatie, aceasta va fi reprogra-
mata pentru 30.10.2019, 06.11.2019, 
13.11.2019, 20.11.2019, 27.11.2019, 
04.12.2019, 11.12.2019, 18.12.2019, 
15.01.2020, aceeasi ora si aceeasi locatie. 
Inscrierea se va efectua cu 48 de ore inainte 
de data inceperii licitatiei. Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului si la numerele de 
telefon: 0722267433, 0733723417, avciprian-
rusu@gmail.com

l Prunus Confort Design SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare individuală masina rindeluit D700 
(2731 lei), circular formatizat D2800 (2230 
lei), fierastrau cu panglica (720 lei), cabina 
lacuit (2817 lei), fierastrau circular ASTRA 
(2731 lei), masina prelucrat parchet (7252 lei), 
masina retezat capete (2962 lei), masina de 
frezat cu lant (2578 lei), masina de ambalat 
(816 lei), ciclon absortie rumegus 282 lei) și 
vânzare în bloc diferite modele de ferestre și 
uși din lemn la prețul de 25.252 lei. La prețu-
rile menționate se adaugă TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 18.10.2019, ora 14/30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 25.10.2019 aceeași oră, în același 
loc.
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l Asesoft Technologies SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică următoarele bunuri 
mobile: cameră termoviziune (5696 lei), 
camera HD (908 lei), sistem wireless pentru 
monitorizare parametrii vitali (42616 lei), 
laptopuri (14334≈888≈1582 lei), servere (6813 
≈27942 ≈20005 ≈1468 lei), tablete (796 ≈610 
lei), statie grafica (2879 lei), smartpfonuri 
(1117 ≈1051 ≈929 ≈759 lei), tensiometre (51 
≈154 lei), multifunctionale (355 ≈288 lei), 
scanere (3466 lei), stand mobil calibrare echi-
pamente achizitie ECG EEG (63407 lei), stand 
mobil teste de electrosecuritate (84992 lei), 
videotelefoane (279 lei), etc. Preturile nu 
contin TVA. Licitaţia va avea loc în 18.10.2019, 
ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de prezentare în 
suma de 500 lei + TVA de la sediul lichidato-
rului şi vor depune taxa de garanţie de 10% 
din prețul de pornire cu cel putin o zi înainte 
de data licitatiei. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 25.10.2019 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.»

l Etiss Confexim SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică următoarele bunuri mobile: 
masina automata de taiat la prețul de 162.181 
lei, masina automata de taiat la prețul de 
165.131 lei, generator abur calcat + compo-
nente Wermac la prețul de 29.410 lei, Audi A6 
(motorina/an 2011) la prețul de 37.980 lei, 
vânzare în bloc 44 masini de cusut Brother, 
Juki tăietor, Jack, croit, impachetat, butoniere, 
calcat, surfilat, etc la pretul de 57.452 lei, 
vânzare în bloc 16 masini de cusut Overlock, 
Juki feston, Uber, masină de control lycra la 
prețul de 57.628 lei, vânzare în bloc 30 masini 
de cusut Yuki special simpla la prețul de 
46.359 lei, vânzare în bloc 30 masini liniare 
motor incorporat Siruba la prețul de 52.002 lei, 
vânzare în bloc 30 masini liniare motor incor-
porat Siruba la prețul de 51.678 lei, vânzare în 
bloc 15 masini liniare motor incorporat DDL 
M1 SI M2 la prețul de 34.587 lei. La preturile 
de pornire se adaugă TVA. Licitaţia va avea 
loc în data de 18.10.2019, ora 14/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l SCM Tromet prin administrator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică proprietate imobiliară compusă 
din constructia C3 Hala turnatorie in regim de 
P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd = 1.038,73 mp, Su 
= 938,54 mp, situată in Ploiesti,str. Gh. Gr. 
Cantacuzino, nr. 348, jud. Prahova la prețul de 
100.000 euro (scutit de TVA, ce se va achitat în 
lei la cursul din data plății). Terenul intravilan 
pe care se află amplasată construcția este 
proprietate de stat şi nu face obiectul vânzării. 
Licitaţia va avea loc în 18.10.2019, ora 15/30 la 
sediul administratorului judiciar din str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. Persoanele interesate vor achizi-
tiona caietul de prezentare în suma de 1.000 lei 
+ TVA de la sediul administratorului judiciar 
şi vor depune taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi înainte de 
data licitatiei.

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: Consiliul 
Local Polovragi, cod fiscal: 4718977, Comuna 
Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui 
Burebista nr. 128, telefon/fax: 0253476135; 
0253476015  e-mail persoana de contact 
primariapolovragi@yahoo.com. 2. Informaţii 
generale privind obiectul închirierii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: teren domeniu privat 
al comunei, în suprafaţa de 70 mp cu nr. 
cadastral  35552, situat in comuna Polovragi, 
sat Polovragi, strada Drumul lui Burebista, 
județul Gorj (în curtea Dispensarului uman) 
conform temeiului legal: O.U.G. 57/2019. 3. 

Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul financi-
ar-contabilitate, taxe şi impozite. 3.2. Denu-
mirea şi adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Se poate obține de la Compartimentul 
financiar-contabilitate, taxe şi impozite din 
cadrul Primăriei comunei Polovragi, județul 
Gorj, strada Drumul lui Burebista, nr. 128. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 20 lei / 
exemplar, se achită cash la casieria Primăriei 
comunei Polovragi. 3.4. Dată limită privind 
solicitarea clarificărilor: 25.10.2019, ora 14.00. 
4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 05.11.2019 ora 14.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, 
Compartimentul informații şi relații publice, 
strada Drumul lui Burebista nr. 128, 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exem-
plar , în două plicuri sigilate – unul exterior şi 
unul interior. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 06.11.2019 ora 14.00, Primăria 
comunei Polovragi, județul Gorj, strada 
Drumul lui Burebista nr. 128. 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 Conten-
cios Administrativ a Tribunalul Gorj, Tg Jiu, 
Strada Tudor Vladimirescu  nr. 34, tel. 
0253212536, fax 0253218147, e-mail: tr-gorj@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 14.10.2019.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
anunţă organizarea licitaţiei publice deschise 
pentru delegarea de gestiune prin concesiune 
a serviciului  public de administrare a 
fondului locativ din domeniul public şi privat 
al Municipiului Piatra-Neamț. 1. Denumirea, 
adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale 
autorităţii contractante:: Primăria Piatra-
Neamt, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, Piatra-
Neamț, judeţul Neamț, telefon 0233218991, 
fax 0233215374, email primariapn@yahoo.
com. 2. Hotărârea privind stabilirea modali-
tăţii de gestiune: Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Piatra-Neamț nr. 274 din 
29.08.2019 privind delegarea de gestiune prin 
concesiune a Serviciului publuc de adminis-
trare a fondului locativ din domeniul public 
şi privat al municipiului Piatra-Neamț. 3. 
Aria teritorială unde urmează a se presta 
serviciul: Municipiul Piatra-Neamț. 4. Servi-
ciul care urmează să fie prestat: Adminis-
trarea fondului locativ din domeniul public şi 
privat al municipiului Piatra-Neamț. 5. 
Durata contractului de delegare a gestiunii: 5 
ani. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biro-
ului de la care se poate solicita documentaţia 
de delegare, precum şi modalităţile de obţi-
nere a documentaţiei: Primăria municipiului 
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, 
registratură - Direcția Patrimoniu, telefon 
0233218991, fax 0233215375. 7. Costul şi 
condiţiile de plată în vederea obţinerii docu-
mentaţiei de delegare: Costul unui exemplar 
al documentației este de 1000 lei. Plata se 
poate face direct la casieria Primăriei muni-
cipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 6-8 sau în contul Primăriei municipiului 
P iatra-Neamț RO82TREZ4915006 
XXX000150, deschis la Trezoreria munici-
piului Piatra-Neamț. 8. Termenul limită de 
depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la 
care se depun/transmit ofertele: 05.11.2019. 
ora 16:30, în două exemplare (original şi 
copie), la Primăria municipiului Piatra-
Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8. 9. Data, 
ora şi locul deschiderii ofertelor: 06.11.2019, 

ora 12:00 la sediul Primăriei municipiului 
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8. 
10. Garanțiile solicitate: 5000 lei. 11. Durata 
de valabilitate a ofertei: 120 de zile.

l Direcţia Silvică Sălaj, cu sediul în Zalău, str. 
Tipografilor nr.1, vinde prin licitaţie publică 
deschisă cu strigare următoarele mijloace fixe 
casate: Nr. crt. / Denumirea mijloc fix / Cod 
clasificare / Nr. inventar / Anul punerii în 
funcţiune / Unitatea in care se afla / Valoare de 
incepere  a licitatiei lei fara TVA / Valoarea 
garantiei de participare 10% lei fara TVA. 1 / 
Fierastrau panglica FP 10 / 2.1.8.4 / 406663 / 
2010 / Almas / 180 / 18. 2 / Remorca tractor 5 
tone / 2.3.2.2.6 / 62700177 / 2015 / Cehu Silva-
niei  /  2643 /  264.  3 /  Motounealta 
S20052200134 / 2.1.8.7 / 3543014 / 2005 / 
Ileanda / 5 / 1. 4 / Motosapa RK 02B / 2.1.8.7 / 
3543015 / 2005 / Ileanda / 571 / 57. 5 / Motofie-
rastrau S20053601124 / 2.1.8.7 / 3543013 / 
2005 / Ileanda / 3.6 / 1. 6 / Motofierastrau HUZ 
575 / 2.1.8.7 / 3543020 / 2008 / Ileanda / 4.3 / 1. 
7 / Motofierastrau HUZ 575 / 2.1.8.7 / 3543021 
/ 2008 / Ileanda / 4.3 / 1. 8 / Motocoasa FS 300 
/ 2.1.8.7 / 354303 / 2004 / Ileanda / 3.6 / 1. 9 / 
IFRON / 2.1.1.8 / 5540686 / 1994 / Jibou / 2000 
/ 200. 10 / Pompa-012-SHE-50X / 2.1.8.7 / 
3543016 / 2005 / Ileanda / 600 / 60. 11 / T.A.F. 
657 / 2.3.2.2.5 / 601000 / 2001 / Ileanda / 17100 
/ 1710. 12 / Tractor U650 / 2.3.2.2.5 / 3001983 / 
1985 / Ileanda / 9000 / 900. Licitaţia publică cu 
strigare se va desfăşura la data de 31.10.2019, 
ora 11.00, la sediul Direcţiei Silvice Sălaj, str. 
Tipografilor, nr. 1, loc Zalău, jud. Sălaj.  
Caietul de sarcini al licitaţiei, poate fi achiziţi-
onat de la sediul direcţiei silvice, contra sumei 
de 25 lei. Documentele de participare la lici-
taţie pot fi depuse până la data de 30.10.2019 
ora 16:00.  Relaţii suplimentare se pot obţine la 
nr. de telefon 0260631170, persoană de contact 
ing. Muresan  Vlad.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu 
datele de identificare din antet, reprezentata 
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, 
lichidator judiciar al Dumalex Group SA, 
desemnat prin Incheierea de sedinta din data 
de 03.07.2014, pronuntata in dosar nr. 
866/93/2014 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov– 
Sectia Civila, anunta scoaterea la vanzare a 
bunurilor mobile af late in proprietatea 
Dumalex Group SA, constand in stocuri  de 
bauturi alcoolice improprii consumului in 
valoare totala de 54.111 RON fara TVA. 
Vanzarea stocurilor de bauturi alcoolice  apar-
tinand societatii falite se va organiza in data 
de 25.10.2019 ora 14.00, prin licitatie publica 
cu strigare. In cazul in care stocurile de bauturi 
alcoolice  nu se vor adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) 
licitatii saptamanale in datele de 01.11.2019, 
08.11.2019, 15.11.2019 si 22.11.2019 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 
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 1.000 lei exclusiv TVA. Achiziti-
onarea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa, Casa De Insolventa GMC SPRL, 
cu sediul in Craiova, Str. Aries, Nr.1, bl.B, 
Complex Luxor, judetul Dolj, desemnata lichi-
dator judiciar in dosarul de insolventa nr. 
25854/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucu-
resti,  privind insolventa debitoarei SC Iris 
Company  SA, cu sediul in Bucureşti, Sectorul 
1, str. Buzeşti, nr. 50-52, Art Business Center, 

Etaj 2, CUI: 14746710, in baza prevederilor 
art.116 alin. 2 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolventei, art. 149 din aceeasi lege 
si a hotararii Adunarilor Creditorilor, organi-
zeaza licitatie publica in vederea vanzarii  in 
bloc a bunurilor imobile si mobile din patrimo-
niul societatii aflate pe raza judetului Vaslui, la 
data de 01.11.2019, ora 14:00, cu reluare la 
data de 15 Noiembrie 2019 si 29 Noiembrie 
2019, la aceeasi ora. Locatia desfasurarii licita-
tiei va fi la sediul lichidatorului judiciar din 
Craiova, str. Aries, nr. 1, bl.B, Complex Luxor, 
judetul Dolj. Pretul de pornire a licitatiei este 
20.377.650 lei. Pretul nu include TVA. Lista 
completa a bunurilor ce fac obiectul vanzarii la 
licitatie va putea fi solicitata lichidatorului 
judiciar. Relatii la telefon: 0251415330.

l Debitorul SC Arindustries SRL cu sediul 
in Dr.Tr. Severin, str. George Cosbuc nr.3A, 
sc .1 ,  parter,  ap .1 ,  jud .  Mehedint i , 
J25/250/2018, CUI 16238557, af lată în 
procedura de faliment, in bankruptcy, en 
faillite, dosar nr. 2217/101/2018 prin lichi-
dator judiciar, Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis,cu sediul ales in Dr. Tr. Severin, 
str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant asociat coordonator 
Serban Valeriu, scoate la vânzare: - Autotu-
rism, marca Volvo, tipul M/MW75//V50, 
caroseria AC break, anul fabricatiei 2008, nr. 
de identificare YV1MW755182407843, nr. de 
omologare ACVV172G11C64E4, culoarea 
GRI, nr. de inmatriculare AR 13 JJO, starea 
tehnica constata - defect, accidentat frontal* 
la pretul de 1.480 Euro - Exclusiv TVA (echi-
valentul in lei la cursul BNR din ziua platii). 
Licitatia va avea loc în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi la data 
de 24.10.2019 orele 12,00. Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunului mobil autoturism, 
o reprezinta sentința nr. 51 din data de 
16.06.2019 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul 
s indic  în dosarul  de insolvență nr. 
2217/101/2018. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea în contul unic 
de insolventa pana la data de 23.10.2019 
orele 1700 a unei cauţiuni de 10% din preţul 
de pornire pentru fiecare bun mobil in parte 
şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma 
de 300 lei. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor mobile sa 
anunțe lichidatorul judiciar înainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanc-
tiunea prevazută de lege. Relaţii suplimen-
tare la telefoanele 0756482035, 0252/354399 
sau la sediul profesional al lichidatorului din 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinti. Lichidator Judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin Asociat 
coordonator ec. Serban Valeriu.

l Debitorul SC Grand Auto Mall SRL cu 
sediul in Dr.Tr. Severin, str. Calomfirescu nr. 5, 
bl.C4, sc.1, ap.4, jud. Mehedinti, J25/96/2013, 
CUI 313164605, aflată în procedura de fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 
1882/101/2018 prin lichidator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL Filiala Timis,cu sediul 
ales Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO 
II sub nr. 0918, prin   Serban Valeriu, scoate la 
vânzare la pretul diminuat cu 25% fata de 
evaluare: - Bunurilor mobile de tipul *Stoc de 
marfa - Piese auto conform listelor ce s epot 
studia la biroul lichidatorului judiciar * la 
pretul de 4.392 Euro - Exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii). 
Licitatia va avea loc în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
24.10.2019 orele 12,00. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurile mobile conform raport de 
evaluare nr.50 /05.04.2019, o reprezinta 
sentința nr. 27 din data de 06.03.2019 de 
deschidere a procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic în dosarul de 
insolvență nr. 1882/101/2018. Participarea la 

licitaţie este condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa cu cel putin 2 ore 
inainte de ora licitatiei a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire pentru fiecare bun mobil 
in parte şi achiziţionarea caietului de sarcini in 
suma de 200 lei. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor mobile 
sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la 
telefoanele 0756482035, 0252/354399 sau la 
sediul profesional al lichidatorului din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinti. Lichidator Judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL Filiala Timis, prin ec. Serban 
Valeriu.

PIERDERI
l Pierdut insigna DGPLCMB, nr 013. Declar 
nulă.

l Pierdut certificat (card) ADR de competenţă 
profesională pentru cisterne şi colete 22.05.2020 
emis de ARR Tg Jiu pe numele Popescu 
Dumitru Mădălin. Îl declar nul.

l Pierduta Legitimatie de Student emisa de 
UPG Ploiesti, pe numele Ivan Adrian Lucian. O 
declar nula.

l Pierdut Atestat profesional transport Marfa 
emis pe numele Petre Robert Adrian. Il declar 
nul.

l Pavel Mihaela administrator la SC Allure 
Com SRL, str. Republicii nr.46, bl.N12, sc.B, 
Et.3, ap.17, Breaza, jud. Prahova, CUI 
24027925, J29/1626/2008, declar pierdut Certi-
ficat Constatator pentru sediu cu nr. 100127 din 
11.09.2017. Il declar nul.

l SC Contrad SRL declară pierdute certificat 
constatator conform Legii 359/2005 nr.35427 din 
20.05.2011 şi certificat înregistrare seria B nr. 
1447610 din 26.08.2008. Se declară nule.

l Declar pierdut card STB pe numele Marin 
Luminiţa Carmen.

l SC Jafar Pan SRL, cu sediul in Bucuresti, str. 
Garii de Nord, nr. 2, bl. C, sc. 1, et. 8, ap. 79, 
camera 1, sector 1, numar de inregistrare la 
ORC J40/8441/2016, CUI 36215787 declara 
pierdut certificatul constatator emis la data de 
29.08.2018 pentru punctul de lucru al societatii 
situat in str. Drumul Taberei, nr. 44, piata 
Drumul Taberei, numar inventar 10112, sector 
6, Bucuresti. Se declara nul.  

l Dinamic Insolv IPURL în calitate de lichi-
dator al SC Auto Car Angelis SRL  - 24302189, 
J06/808/2008, anunta pierderea urmatoarelor 
acte emise de ONRC BN: - certificat de inmatri-
culare al  SC Auto Car Angelis SRL; - certificat 
constatator al SC Auto Car Angelis SRL.

l Dinamic Insolv IPURL în calitate de admi-
nistrator judiciar al SC Avber Mont SRL  - 
18702792, J06/1154/2008, anunta pierderea 
urmatoarelor acte emise de ONRC BN: - certi-
ficat de inmatriculare al  SC Avber Mont SRL; 
- certificat constatator al SC Avber Mont SRL.

l Dinamic Insolv IPURL în calitate de lichi-
dator al SC Micul Mestesugar SRL - D - 
28080573, J06/106/2011, anunta pierderea 
urmatoarelor acte emise de ONRC BN: - certi-
ficat de inmatriculare al  SC Micul Mestesugar 
SRL-D; - certificat constatator al SC Micul 
Mestesugar SRL-D.

l Dinamic Insolv IPURL în calitate de admi-
nistrator judiciar al SC White Horse SRL - D 
-28281860, J06/201/2011, anunta pierderea 
urmatoarelor acte emise de ONRC BN: - certi-
ficat de inmatriculare al  SC White Horse SRL- 
D; - certificat constatator al SC White Horse 
SRL- D.


