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OFERTE SERVICIU
l Fabrica de cherestea din județul 
Hunedoara, lângă Hațeg, angajează 
muncitori calificați/necalificați, sala-
riul 2.500/3.000Lei/lună. Relații la tel. 
0744.665.656.

l Administraţia Naţională a Rezer-
velor de Stat–Unitatea Teritorială 
135, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei contrac-
tuale: Muncitor Calificat I-pompagiu 
din cadrul Compartimentului Întreţi-
nere-Exploatare, în următoarele 
condiţii:• Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
conform art. 3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioa-
re;•şcoală profesională cu diplomă 
de absolvire sau/și studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat în domeniul 
mecanic;•vechime în muncă –9 ani;•-
Pentru participanții la concurs se 
solicită obligatoriu după organizarea 
concursului, aviz pentru obţinerea 
autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate, nivel -„Secret de serviciu”; 
•Pentru participanții la concurs se 
solicită obligatoriu după organizarea 
c o n c u r s u l u i ,  p r e z e n t a r e a  î n 
maximum 4 luni de la data emiterii 
deciziei de angajare a atestatului 
pentru exercitarea serviciului de 
pază, avizat de Inspectoratul Jude-
ţean de Poliţie; - Data, ora și locul 
organizării probei scrise-10.12.2018 
ora 10,oo la sediul ANRSPS -UT 135, 
Com.Dăești, Jud.Vâlcea; - Data, ora 
și locul organizării interviului-se vor 
comunica după afișarea rezultatelor 
la proba scrisă la sediul ANRSPS 
-UT 135, Com.Dăești, Jud.Vâlcea; 
-Dosarele de înscriere se depun la 
sediul unităţii în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, respectiv până la 29.11.2018, ora 
12,oo. - Bibliografia și alte informaţii 
se găsesc pe site-ul institutiei: www.

anrsps.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul ANRSPS-UT 
135,Com.Dăești, judetul Vâlcea, 
telefon 0250753619, persoana de 
contact: Tonescu Nicoleta.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, orga-
n i z e a z ă  c o n c u r s  î n  d a t a  d e 
07.12.2018, pentru ocuparea unui 
post vacant de asistent medical debu-
tant specialitatea medicină generală, 
cu nivel de studii PL, la Serviciul 
Judeţean de Medicină Legală 
-prosectură. Condiţii specifice de 
participare: -Diplomă de școală post-
liceală sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare, 
conform Hotărârii  Guvernului 
nr.797/1997, privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor sani-
tare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale sani-
tare, specialitatea medicină generală. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina în data de 11.12.2018, ora 
9.00-  proba scr isă  ş i  în  data 
14.12.2018, ora 9.00- proba interviu. 
Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului, 
până în data de 28.11.2018 și trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia 
de concurs este afișată la sediul 
unităţii și pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS sau la  nr.de  te lefon: 
0349.802.550.

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
„Alexandru cel Bun” Bacău, cu 
sediul în Bacău, strada Henri 
Coandă, nr.5-12, judeţul Bacău, 
scoate la concurs/examen, în vederea 
încadrării din sursă externă, 1 (unu) 
post vacant de personal contractual, 
prevăzut în cadrul Serviciului 
Logistic, specialitatea șofer, absolvent 

de minim 8 clase, cu vechime minimă 
de 2 ani în specialitatea conducător 
auto categoriile C sau D. Concursul /
examenul se va desfășura în data de 
10.12.2018, ora 10.00- proba practică 
și în data de 14.12.2018, ora 10.00- 
proba scrisă, la sediul unităţii din 
Bacău, strada Henri Coandă, nr.5-12, 
judeţul Bacău. Data-limită până la 
care se poate depune dosarul de 
concurs: 27.11.2018, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine în 
zilele lucrătoare, între orele 09.00-
15.00, la telefon: 0234.544.859- 
int.24118, compartimentul Resurse 
Umane din cadrul Unităţii Militare 
0903 Bacău.

l Primăria Comunei Frătești, cu 
sediul în localitatea Frătești, strada 
Gării, nr.9, judeţul Giurgiu, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de referent 
treapta I -Compartiment Deservire: 1 
post, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 12.12.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
12.12.2018, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Condiţii generale prevăzute la art.3 
d i n  H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011; Condiţii specifice pentru 
ocuparea postului: -Cerere partici-

pare la concurs; -studii gimnaziale/
medii cu diplomă; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare executării 
funcției: nu este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Frătești. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Frătești, persoană de 
contact: Viorica Damian, telefon: 
0723.745.619.

l Primăria Comunei Nicșeni, cu 
sediul în loc.Nicșeni, strada Princi-
pală, nr.56, jud.Botoșani, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: muncitor cali-
ficat (buldoexcavatorist) contractual 
vacant, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -Nivelul studiilor -absolvent 
școală profesională/liceu cu profil 
agricol, auto, mecanic; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 2 ani. Data 
și locul desfășurării concursului: 
-Proba scrisă -data de 12.12.2018, la 
sediul Primăriei Nicșeni; -Proba 
interviu -data de 13.12.2018, la sediul 
Primăriei Nicșeni. Data-limită până 
la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 
29.11.2018, la sediul Primăriei 
Nicșeni. Date contact: Tapu Gheorge 
-telefon: 0754.071.863, Iliescu Iulian 
-telefon: 0740.545.347.

l Liceul Tehnologic „Tase Dumi-
trescu”, cu sediul în localitatea Mizil, 
strada Mihai Bravu, nr.116, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: numele funcţiei: îngri-
jitor, număr posturi: 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.12.2018, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 11.12.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
12.12.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: 10 clase/școală profesională; 
-vechime: fӑrӑ vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Liceului Tehnologic „Tase 
Dumitrescu”. Relaţii suplimentare la 
sediul Liceului Tehnologic „Tase 
Dumitrescu”, persoană de contact: 
Negoita Paula, telefon: 0244.250.143, 
fax: 0244.250.143, e-mail: liceultase-
dumitrescu@yahoo.ro.

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
judeţul Suceava, organizează concurs 
în conformitate cu prevederile HGR 
286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, la sediul unităţii din 
strada Ion Creangă, numărul 1, 
Fălticeni, pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale vacante 
perioadă nedeterminată: -1 post de 
inginer IA; -1 post de referent III. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
10.12.2018, ora 10.00. Data și ora 
interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Dosarele de concurs se 
depun la Serviciul RUNOS până pe 
data 29.11.2018, inclusiv, ora 15.00. 
Condiţii specifice de participare 
pentru postul de inginer: -diplomă de 
licenţă în specialitate tehnică; -certi-
ficat absolvire -responsabil tehnic în 
domeniul instalaţiilor electrice; 
-vechimea 6 ani și 6 luni. Condiţii 
specifice de participare pentru postul 
de referent III: -diplomă de licenţă în 
specialitate economică; -curs achiziţii 
publice cu modificările noul SEAP_
Modificări SICAP; -vechime minim 6 
luni. Anunţul de concurs, biblio-
grafia, tematica de concurs se află 
afișate la avizierul unităţii și pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon numărul: 
0752.126.627/0752.126.626.

l Primăria Comunei Stelnica, cu 
sediul în Stelnica, Str.Eroilor Avia-
tori, nr.58, județul Ialomița, organi-
zează în data de 17 decembrie 2018, 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de inspector, 
clasa I, grad profesional principal, 
din cadrul  Compart imentului 
Agricol. Condiţii de participare: 
-Cetăţenie română; -Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării functiei publice: 5 (cinci) ani. 
Dosarul trebuie să conţină: -Diplomă 
studii absolvite; -Copie Carnet de 
muncă sau Adeverinţă; -Fișă medi-
cală sau adeverinţă medicală; -Cazier 
judiciar; -Copie CI; -Copie acte Stare 
civilă; -Cerere participare concurs; 
-Curriculum vitae. Dosarele de parti-
cipare la concurs se depun în peri-
oada cuprinsă între 16 noiembrie-05 
decembrie 2018. Selectarea dosarelor 
va avea loc pe data de 12 decembrie 
2018, iar concursul se va desfășura pe 
parcursul a două probe: proba scrisă, 
17 decembrie 2018- ora 11.00, și 
interviul- 19 decembrie- ora 11.00. 
Date de contact: e-mail: primaria.
stelnica@yahoo.com, 
tel.0243.361.785, fax: 0243.361.785, 
persoană de contact: Mănăilă Petrică, 
secretarul comunei Stelnica, județul 
Ialomița.
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l Primăria oraşului Sulina, judeţul 
Tulcea, cu sediul în Sulina, str. I, nr. 
180, organizează concurs de recru-
tare în data de 17.12.2018, orele 
10:00 - proba scrisă, pentru ocuparea 
funcțiilor publice vacante de polițist 
local, clasa III, grad profesional 
debutant şi polițist local, clasa III, 
grad profesional asistent din cadrul 
Compartimentului poliție locală. 
Concursul se organizează în trei 
etape, respectiv: 1) selecția dosarelor 
de înscriere: 05 decembrie- 11 decem-
brie 2018; 2) proba scrisă: 17 decem-
brie 2018. 3) interviul- maxim 5 zile 
lucrătoare. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare, şi condiţiile 
specifice postului: - studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; - 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
vacante de polițist local, clasa III 
grad asistent- minimum 6 luni; - 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice 
vacante de polițist local, clasa III, 
grad profesional debutant-; - să fie 
apt psihologic portarmă. Dosarele de 
concurs se vor depune în termen de 
20 de zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la secretarul 
comisiei de concurs. Secretariatul 
comisiei de concurs este asigurat de 
dna. Halchin Ela-Raluca, având 
funcția de inspector I, grad profesi-
onal asistent, din cadrul primăriei 
oraşului Sulina. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul instituţiei, la 
nr. de telefon: 0240543003/int.112, 
sau pe e-mail: sulina _prim@yahoo.
com.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială si Protecţia Copilului-Buzău, 
in temeiul H.G.nr.286/23.03.2011 
Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
o r g a n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u  
ocuparea  următoarelor posturi 
(funcţie contractuală): 1 post îngriji-
toare vacant (perioadă nedetermi-
nată), la Centrul de zi pentru copii cu 
dizabilități “Dumbrava minunată 
Buzău”, astfel: Dată limită depunere 
dosare, în data de 29.11.2018; 
Se lec ţ i e  dosare ,   în  data  de 
03.12.2018, ora 10; Proba practică,  
în data de 11.12.2018, ora 10;  
Interviu, în data de 17.12.2018, ora 
10; Condiții: şcoală generală/şcoală 
profesională/liceu; certificat de absol-
vire a unui curs de instruire privind 
însuşirea noțiunilor fundamentale de 
igienă eliberat conform legislației în 
vigoare; minim 1 an vechime pe un 
post similar; Persoană de contact: 
Cristea Iuliana-tel.0238/711051. 
Dosarele vor fi depuse până la data 
de 29.11.2018, ora 16,30. Toate 
probele se desfaşoară la sediul insti-
tuţiei din  mun.Buzău, strada 
Bistriţei nr.41, jud.Buzău.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială si Protecţia Copilului-Buzău, 
in temeiul H.G.nr.286/23.03.2011 
Regulamentului-cadru privind stabi-

lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
o r g a n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u  
ocuparea  următoarelor posturi 
(funcţie contractuală):  1 post 
inspector de specialitate S II, vacant 
(perioadă nedeterminată), la Servi-
ciul pentru intervenție în domeniul 
asistenței sociale, evaluare şi consili-
ere-Compartimentul Telefonul copi-
lului,  astfel: Dată limită depunere 
dosare, în data de 29.11.2018; 
Se lec ţ i e  dosare ,   în  data  de 
03.12.2018, ora 10; Proba scrisă,  în 
data de 11.12.2018, ora 10; Interviu, 
în data de 17.12.2018, ora 10; 
Condiții: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, ramura de 
ştiință:  ştiințe juridice, ramura de 
ştiință: ştiințe administrative, ramura 
de ştiință: sociologie, ramura de 
ştiință: psihologie şi ştiințe comporta-
mentale; vechime în specialitatea 
studiilor-minim 1 an.  Persoană de 
c o n t a c t :  S p î n u 
Silvia-tel.0238/711051. Dosarele vor 
fi depuse până la data de  29.11.2018, 
ora 16,30. Toate probele se desfa-
şoară la sediul instituţiei din  mun.
Buzău, strada Bistriţei nr.41, jud.
Buzău.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială Si Protecţia Copilului-Buzău, 
in temeiul H.G.nr.286/23.03.2011 
Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
o r g a n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u  
ocuparea  următoarelor posturi 
(funcţie contractuală):  1 post 
psiholog S principal, vacant (peri-
oadă nedeterminată), la Serviciul 
pentru intervenție în domeniul asis-
tenței sociale, evaluare şi consilie-
re-Compartimentul pentru consiliere 
şi sprijin pentru părinți şi copii, 
astfel:  Dată limită depunere dosare, 
în data de 29.11.2018; Selecţie 
dosare,  în data de 03.12.2018, ora 10; 
Proba scrisă,  în data de 11.12.2018, 
ora  10 ;  Interv iu ,  în  data  de 
17.12.2018, ora 10; Condiții: studii 
universitare de lungă durată absol-
vite cu Diplomă de Licență sau alt 
certificat echivalent în profilul Psiho-
logie; atestat de liberă practică sau 
aviz de exercitare a profesiei de 
psiholog principal, specializarea 
psihologie clinică, eliberate, în condi-
țiile legii, de Colegiul Național al 
Psihologilor din România; vechime 
în specialitate-minim 5 ani. Persoană 
d e  c o n t a c t :  P o p e s c u 
Nela-tel.0238/711051.Dosarele vor fi 
depuse până la data de  29.11.2018, 
ora 16,30. Toate probele se desfa-
şoară la sediul instituţiei din  mun.
Buzău, strada Bistriţei nr.41, jud.
Buzău.

l Spitalul Clinic Colentina organi-
zează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei 
contractuale de conducere vacante 

de şef Serviciu RUNOS. Pentru a 
ocupa un post contractual vacant sau 
temporar vacant, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii 
generale, conform art.3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: a) are cetă-
ţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor  aparţ inând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; b)cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; c) are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exerciţiu; e)
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; f) îndeplineşte condiţiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs şi  a ocupării  funcţiei 
contractuale sunt: -studii superioare 
economice; -6 ani vechime în specia-
litatea studiilor; -6 ani vechime în 
sistem sanitar; -6 ani vechime în post 
de conducere; -cursuri de perfecţio-
nare sau specializare în resurse 
umane. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
-03.12.2018, ora 12.00, termenul-li-
mită de depunere a dosarelor; 
-07.12.2018, ora 10.00, proba scrisă; 
-13.12.2018,  ora 10.00,  proba 
interviu. Conform art.6 al Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, pentru 
înscrierea la concurs candidaţii vor 
prezenta un dosar de concurs care va 
conţine următoarele documente: 1.
cererea de înscriere la concurs adre-
sată conducătorului autorităţii sau 
instituţiei 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 documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau 
instituţia publică; 4.carnetul de 
muncă sau, după caz, adeverinţele 
care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studi-
ilor, în copie; 5.cazierul judiciar sau o 
declaraţie pe propria răspundere că 
nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru 
care candidează; 6.adeverinţă medi-
cală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candi-
datului sau de către unităţile sanitare 
abilitate; 7.curriculum vitae. Adeve-

rinţa care atestă starea de sănătate 
conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea aces-
tuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii. În cazul în care 
candidatul depune o declaraţie pe 
proprie răspundere că nu are antece-
dente penale, în cazul în care este 
declarat admis la selecţia dosarelor, 
acesta are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazi-
erului 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, 
adeverinţele care atestă vechimea vor 
fi prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu 
acestea. Toate comunicatele se vor 
face pe site-ul instituţiei şi la avizier. 
Dosarele de concurs se depun la 
Serviciul RUNOS al Spitalului Clinic 
Colentina, cu sediul în Ştefan cel 
Mare, nr.19-21, Sector 2. Dosarele 
pentru înscrierea la concurs se vor 
depune după cum urmează: în peri-
oada 15.11.2018-29.12.2018, până la 
ora 12.00. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon: 021.319.17.80.

l Unitatea Militară 0465 Bucureşti, 
cu sediul în strada Jandarmeriei, 
nr.9-11, cod poştal: 013894, Sector 1, 
Bucureşti, telefon: 021.409.63.46 sau 
021.409.63.47 (interior resurse 
umane: 16347/16346), organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
vacant de personal contractual 
-fochist, cod COR 818207, prin înca-
drare directă. În vederea participării 
la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții: -să fie absolvent al unei 
forme de învățământ de nivel 
secundar; -să fi absolvit curs de 
pregătire (calificare) -fochist; -să 
dețină autorizație ISCIR -clasa C sau 
superioară pentru calificarea fochist 
şi talon pentru vizele anuale în 
termen conform legislației în vigoare; 
-nu este necesară vechime în speciali-
tate. Concursul se va desfăşura la 
sediul Unității Militare 0465 Bucu-
reşti, astfel: -Selecţia dosarelor- 
07.12.2018; -Proba scrisă- 12.12.2018, 
ora 10.00; -Interviul- 17.12.2018, ora 
10.00. Candidații vor depune cererea 
de  înscr iere  până la  data  de 
21.11.2018, ora 16.00, iar dosarele de 
concurs până la data de 06.12.2018, 
ora 16.00, la Serviciul Resurse 
Umane din cadrul UM 0465 Bucu-
reşti. Anunțul complet se află pagina 
de internet a instituției: www.briga-
daspeciala.ro, precum şi la avizierul 
instituției.

l Erată. Complexul Muzeal Bistri-
ța-Năsăud, cu sediul în localitatea 
Bistrița, str.Gen.Gr.Bălan, nr.19, face 
următoarea rectificare la anunţul 
publicat în ediţia Jurnalul din 
13.11.2018, după cum urmează: în 
loc de „Proba eliminatorie de limbă 
străină în data de 06.12.2018, ora 
10.00” se va citi „Proba eliminatorie 
de  l imbă  s t ră ină  în  data  de 
07.12.2018, ora 10.00”. Restul anun-
ţului rămâne neschimbat.

l Primăria municipiului Râmnicu 
Sărat organizeaza concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacantă de consilier, clasa 
I, grad profesional superior în cadrul 
Compartimentului  Achiziţii Publice 
- Biroul Programe cu Finanţare 
Externă si  Achiziţ i i  Publice - 
Aparatul de specialitate al Prima-

rului municipiului Râmnicu Sărat. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat în data de 18.12.2018, ora 
10,00 - proba scrisă, iar interviul va 
avea loc în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Data şi ora susţinerii inter-
viului se vor afişa odată cu rezulta-
tele la proba scrisă. Condiţiile de 
participare, la concursul menţionat 
mai sus, sunt cele prevăzute în  art.54 
si 57 alin.(1), (2), (3), (4), (5) din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici republicată, 
actualizată, precum si cele specifice 
prevăzute în fişa postului şi anume: - 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalenta 
în ştiinţe administrative/drept/ştiinte 
economice sau stiinte ingineresti. - 
minimum 7 ani vechime în speciali-
tatea studiilor. Aceste condiţii de 
participare la concurs se vor afişa la 
sediul  Primăriei  municipiului 
Râmnicu Sărat, precum şi pe site-ul 
Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat www.primariermsarat.ro. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în perioada 15 noiembrie - 04 
decembrie 2018. Coordonate de 
contact: - sediul instituţiei: str.
Nicolae Bacescu, nr.1, mun.Râmnicu 
Sărat, numărul de telefon este 
0238561946, numărul de fax este 
0238561947,  adresa de e-mail 
primarie_rmsarat@primariermsarat.
ro. - persoana de contact: Georgiana 
Horohai, şef birou resurse umane.

l Primăria Sectorului 6 organizează 
concurs de recrutare în data de 
17.12.2018, ora 10.00- proba scrisă, 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante, astfel: •1 post de 
expert clasa I, grad profesional supe-
rior din cadrul Serviciului Economic, 
Direcţia Generală Economică; •1 
post de consilier clasa I, grad profesi-
onal asistent din cadrul Serviciului 
Economic, Direcţia Generală Econo-
mică; •1 post de consilier- juridic 
clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Serviciului, Juridic şi Conten-
cios Administrativ; •1 post de 
inspector clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Serviciului 
Control Activităţi Publice Gospodă-
reşti şi Sanitar- Veterinar, Fitosanitar, 
Direcţia Gospodărie Locală; •1 post 
de consilier clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Serviciului 
Administraţie Publică şi Activităţi 
Electorale, Direcţia Generală Corp 
Control Primar şi Administraţie 
Publică. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Sectorului 6, din 
Calea Plevnei nr. 147-149: Proba 
scrisă în data de 17.12.2018 ora 
10.00. Interviu: data şi ora vor fi 
comunicate ulterior. Perioada de 
depunere a dosarelor de concurs: 
15.11.2018- 04.12.2018. Condiţii 
generale pentru recrutare: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. •Condiţii de 
participare pentru funcţia publică de 
execuţie de expert clasa I, grad 
profesional  superior din cadrul 
Serviciului Economic, Direcţia Gene-
rală Economică: 1) Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în unul din 
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domeniile: ştiinţe inginereşti sau  
ştiinţe economice; 2) Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: minim 7 ani; 
3) Cursuri de perfecţionare în dome-
niul management, absolvite cu certi-
ficat sau diplomă. •Condiţii de 
participare pentru funcţia publică de 
execuţie de consilier clasa I, grad 
profesional  asistent din cadrul Servi-
ciului Economic, Direcţia Generală 
Economică: 1) Studii universitare de 
l icenţă absolvite  cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţelor economice; 2) Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: minim 1 an; 
3) Cursuri de perfecţionare în dome-
niul management, absolvite cu certi-
ficat sau diplomă. •Condiţii de 
participare pentru funcţia publică de 
execuţie de consilier- juridic clasa I, 
grad profesional superior din cadrul 
Serviciului Juridic şi Contencios 
Administrativ: 1) Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţe juridice; 2) Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 7 ani; 3) 
Cursuri de perfecţionare în domeniul 
juridic, respectiv, legalitatea actelor 
şi contractelor publice sau probleme 
aplicate de drept sau medierea, nego-
cierea şi rezolvarea conflictelor în 
domeniul administraţiei publice, 
absolvite cu certificat sau diplomă. 
•Condiţii de participare pentru 
funcţia publică de inspector clasa I, 
grad profesional superior din cadrul 
Serviciului Control Activităţi Publice 
Gospodăreşti şi Sanitar- Veterinar, 
Fitosanitar, Direcţia Gospodărie 
Locală: 1) Studii universitare de 
l icenţă absolvite  cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţelor economice sau ştiinţe ingi-
nereşti; 2) Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 7 ani; 3) Cursuri de 
perfecţionare în unul din domeniile: 
administraţie pubică sau mediere şi 
negociere în administraţia publică 
sau comunicare sau contabilitate, 
absolvite cu certificat sau diplomă. 
•Condiţii de participare pentru 
funcţia publică de execuţie de consi-
lier  clasa I, grad profesional prin-
c ipa l  d in  cadru l  Serv i c iu lu i 
Administraţie Publică şi Activităţi 
Electorale, Direcţia Generală Corp 
Control Primar şi Administraţie 
Publică: 1) Studii universitare de 
l icenţă absolvite  cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţe juridice sau administraţie 
publică sau ştiinţe inginereşti; 2) 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 5 ani; 3) Cursuri de perfecţio-
nare în unul din domeniile: adminis-
traţie publică, comunicare, achiziţii 
publice, managementul resurselor 
umane sau managementul proiec-
telor, absolvite cu certificat sau 
diplomă. Dosarele de înscriere se pot 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primăriei 
Sectorului 6 şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art.49 din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţiile de partici-
pare la concurs, bibliografia şi 
atribuţiile prevăzute în fişa postului, 
se afişează la sediul Primăriei Secto-
rului 6 şi pe site-ul: www.primarie6.
ro. Coordonate de contact: Adresa de 
corespondenţă: Calea Plevnei nr. 
147-149, Sector 6, Bucureşti. Telefon/ 
Fax: 0376.204.438, Email: prim6@
primarie6.ro. Persoana de contact: 
M ă r g i n e a n u  Ta m a r a  S i l v i a - 
Inspector, Serviciul Managementul 
Resurselor Umane.

l Primăria Comunei Salcia organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei în regim contractual, vacantă, de 
muncitor (Buldoexcavatorist) -1 post. 
Condiţii specifice: -studii gimnaziale 
cu  diplomă (certificat) de absolvire 
in specialitate. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Salcia, în 
perioada: 10-12 decembrie 2018 şi 
constă în susţinerea a două probe: 
-proba scrisă în data de 10.12.2018, 
ora 10:00; -interviul în data de 
12.12.2018, ora 10:00. Calendarul de 
desfăşurare a concursului. Dosarele 
de concurs se depun în perioada: 
15-29 noiembrie 2018, inclusiv. 
Selecția dosarelor: se face pană în 
data de 19 iulie a.c., ora 16:00. Proba 
scrisă: 10.12.2018, ora 10:00, la sediul 
Primăriei. Interviul: 12.12.2018, ora 
10:00 la sediul Primăriei. Comuni-
carea rezultatelor: 12.12.2018, ora 
16:00. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul Primăriei Salcia, precum şi pe 
portalul posturi.gov.ro. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Salcia, la secre-
tarul comisiei de concurs  şi la telefon 
nr. 0785/871171.

l Comuna Oprişor judeţul Mehe-
dinţi, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei vacante de asistent 
medical comunitar debutant. Studii: 
-postliceale absolvite cu diplomă. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Oprişor, judeţul 
Mehedinţi în data de 10 decembrie 
2018, ora 10:00, şi a unui interviu în 
data de 12 decembrie 2018, ora 10:00. 
Bibliografia şi tematica pentru 
concurs de ocuparea postului se 
găsesc afişate la sediul Primăriei. 
Persoană de contact: Gîrleanu 
Constantin -tel. 0756.120.146.

l Primăria comunei Conţeşti, 
judeţul Teleorman, anunţă concurs 
pentru ocuparea unei  funcţ i i 
contractuale: -1 şofer autospecială 
pompieri, categoria B, C şi E, studii 
generale; -proba scrisă: 12.12.2018, 
o r a :  1 0 , 0 0 ;  - p r o b a  p r a c t i c ă : 
14.12.2018, ora:10,00. Locul desfăşu-
rării concursului: sediul primăriei 
c o m u n e i  C o n ţ e ş t i ,  j u d e t u l 
Teleorman. Termenul de depunere 
dosare: în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afişării anunţului. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0247/334.296.

l Baza pentru Logistică a I.G.S.U. 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post  vacant de personal 
contractual -Economist gradul II 
-specialist IA, post care poate fi înca-
drat cu studii superioare de lungă 
durată sau ciclul I -Bologna absolvite 
cu examen de licenţă în ramura de 
stiinţe -Ştiinţe economice şi pentru 
care nu este necesară vechime în 

specialitatea studii lor.  Pentru 
înscriere şi depunerea dosarelor de 
concurs, candidaţii se pot prezenta, 
în zilele lucrătoare, în perioada 
15.11.2018 -29.11.2018 până cel 
târziu la ora 16:00, la Comparti-
mentul Resurse Umane din cadrul 
Bazei pentru Logistică al IGSU, cu 
sediul în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu 
nr. 63, sector 6. Concursul se va 
desfăşura la sediul Bazei pentru 
Logistică al IGSU şi va consta în 
proba scrisă -10.12.2018, ora 09:00 şi 
pentru interviu -17.12.2018, ora 
09:00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine, în zilele lucrătoare, între orele 
09:00 -14:00, la telefon 021.434.69.79, 
interior 19929 -Compartimentul 
Resurse Umane, persoană de contact 
Plt. Adj. Şef Popa Camelia.

l Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă ”Drobeta” al judeţului 
Mehedinţi, cu sediul în municipiul 
Dr. Tr. Severin, str. Portului  nr.2, 
organizează concurs pentru ocuparea 
a 2 (două) posturi de execuţie 
contractuale vacante, respectiv 
muncitor calificat IV-I (bucătar), la 
Compartimentul Popotă- Serviciul 
Logis t ic .  Nive lu l  s tudi i lor  ş i 
vechimea în specialitatea studiilor: a) 
minim studii generale; b) să aibă 
calificarea de bucătar obţinută prin 
şcoală de profil sau curs; c) vechime 
în muncă şi în specialitate: min.1 an. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă ”Drobeta” al judeţului 
Mehedinţi, strada Portului nr. 2, 
judeţul Mehedinţi şi va consta în 3 
etape succesive: a) selecţia dosarelor 
de înscriere: maxim 2 zile lucrătoare 
de la expirarea timpului de depunere 
a dosarelor de concurs; b) proba 
scrisă: 19.12.2018, ora 09.00; c) inter-
viul: 24.12.2018, ora 09.00. Înscrierea 
candidaţilor la concurs se face la 
sediul inspectoratului, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data afişării 
anunţului. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de la Serviciul Resurse 
Umane, telefon 0252.311212, interior 
27101 sau 27002.  

CITAŢII
l Ticulescu (fosTă Mure-
șeanu) rodica esTe ciTaTă 
în caliTaTe de pârâTă în 
dosarul civil nr. 799/254/2016 
la JudecăToria Mangalia 
în daTa de 23.01.2019 penTru 
d e z baT e r e  s u c c e s i u n e 
d e f u n c T  M u r e ș e a n u 
n i c o l a e  ș i  M u r e ș e a n u 
dorica, ieșire din indivi-
z i u n e ,  r e c l a M a n T ă 
duMiTru Mia.

l Se citeaza Negrea Marin, cu domi-
ciliul necunoscut in calitate de parat, 
in data  de 20.11.2018, in dosarul nr. 
1239/336/2018, avand ca obiect 
divort, af lat pe rolul Judecatoriei 
Viseu de Sus, in contradictoriu cu 
Negrea Floare in calitate de recla-
manta.

l Se citează numita Grigorescu 
Maria pentru data de 7.12.2018, în 
dosarul nr.1493/185/2018, af lat pe 
rolul Judecătoriei Bălceşti, ce are ca 
obiect declararea judecătorească a 
morţii.

l Se citează numiții Popârtac Ioana, 
Filipoi Veronica, Grapini Ştefan, 
Grapini Matroana, Grapini Octa-
vian, Filipoi Maria, Pătrăşcan 

Lucreţ ia ,  Pătrăşcan Mihai la , 
Pătrăşcan S imion,  Pătrăşcan 
Zamfira la Judecătoria Năsăud, în 
calitate de pârâți în dosarul civil 
3198/265/2017, cu termen la 5 
decembrie 2018.

l Numita Welther Georgeta având 
ca ultim domiciliu cunoscut ca rezi-
dentă în Germania, este citată la 
Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 
21236/245/2017 al secției civile, 
complet 28, cu termen de judecată la 
28.11.2018, ora 8.30, în calitate de 
pârâtă în cauza de ieşire din indivi-
ziune şi  partaj  succesoral ,  ce 
formează obiectul acestui dosar.

l Reclamantii Cristea Viorel Octa-
vian si Cristea Elena, municipiul 
Ploiesti si paratii ATM Construct, 
Primaria Ploiesti si Saracin Ioan, cu 
ultimul domiciliu in Jimbolia, str. 
Marasesti nr. 7, jud. Timis care 
urmeaza sa ia cunostinta ca a fost 
citat pentru termenul din 07.12.2018, 
la Judecatoria Ploiesti in calitate de 
parat pentru uzucapiune in dosarul 
6578/281/2016.

l Se citează Enache Iuliana, cu 
ultimul domicil iu cunoscut în 
comuna Lunca Corbului, jud. Argeş, 
pârâtă în Dosarul nr. 1512/828/2017, 
având ca obiect anulare act, la Jude-
cătoria Topoloveni (Argeş), termen 
28.11.2018, ora 9.

l România. Judecătoria Rupea. 
Dos.  C.nr.  1870/293/2017, din 
05.11.2018. Somaţie. Se aduce la 
cunoştinţă celor interesaţi că recla-
manta Veres Erzsebet - Irma, domici-
liată în sat. Caţa, nr. 270, com. Caţa, 
jud. Braşov, a solicitat Judecătoriei 
Rupea să se constate că a dobândit 
prin uzucapiune, dreptul de proprie-
tate asupra cotei de 5/20 părţi din 
imobilului situat în localitatea Caţa, 
nr. 270, înscris în CF 100160 Caţa, nr. 
top. 514 şi 515, compus din casă de 
piatră cu 3 camere, curte şi grădină 
în suprafaţă de 2675 mp şi asupra 
cotei de 5/20 părţi din imobilul 
înscris în CF 100556 a com. Caţa, nr. 
top. 516 compus din grădină în 
suprafaţă de 130 mp, având ca 
proprietar tabular Kasper Ana, născ. 
Ewae, în conformitate cu dispoziţiile 
art.28 alin. 1 din Decretul-Lege nr. 
115/1938. Persoanele interesate pot 
face opoziţie la Judecătoria Rupea în 
termen de o lună de la data afişării şi 
publicării prezentei somaţii. Prezenta 
somaţie se comunică la Consiliul 
Local Caţa pentru a fi afişată, 
urmând să ne comunice procesul 
verbal privind afişarea somaţiei, se 
afişează aceasta şi la sediul Judecăto-
riei Rupea. Cauza are termen de 
judecată la data de 11 decembrie 
2018.

l Numita Cănilă Elena, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în mun.Iaşi, jud.
Iaşi, strada Sarmisegetuza, nr.12, bl. 
Q1, sc. D, et.3, ap.1, este citată la 

Judecător ia  Iaş i ,  pe  data  de 
12.12.2018, ora 8.30, completul 
C25M, în calitate de pârâtă în 
dosarul civil nr.2052/245/2018, în 
procesul de divorț cu reclamantul 
Cănilă Ciprian.

l România, Tribunalul Bucureşti. 
Bd.Unirii, nr.37, Sector 3, Bucureşti, 
Secția a III-a Civilă, camera 206. 
Destinatar Shunfungda Trading 
Company Ltd, Unit B11/F, BTON 
B L D G .  2 8 8 ,  D e s  Vo e u x  R D 
CENTRAL, Hong Kong, China. 
Dosarul nr.31726/3/2016. Materia: 
Proprietate Intelectuală. Stadiul 
procesual  al  dosarului :  Fond. 
Obiectul dosarului: Marcă. Citație- 
emisă la 07 noiembrie 2018. Stimată 
doamnă /Stimate domn, Sunteți 
chemat în această instanță, camera 
206, complet C-proprietate intelec-
tuală fond 1, în data de 05 Decem-
brie 2018, ora 08.30 în calitate de 
pârât, în proces cu Salomon S.A.S. în 
calitate de reclamant. În caz de 
neprezentare a părților, judecata se 
va face în lipsă, dacă se solicită în 
scris acest lucru de către una dintre 
părți. Prin înmânarea citației, sub 
semnătură de primire, personal ori 
prin reprezentant legal sau convenți-
onal ori prin funcționar sau persoana 
însărcinată cu primirea corespon-
denței pentru un termen de judecată, 
cel citat este prezumat că are în 
cunoştință şi termenele de judecată 
ulterioare aceluia pentru care citația 
i-a fost înmânată. Parafa şefului 
instanței (ştampilă). Grefier (semnă-
tură indescifrabilă).

l Pârâtul Mâţă Vasile, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat Viltoteşti, 
comuna Viişoara, judeţul Vaslui, este 
citat şi chemat personal la interoga-
toriu la Judecătoria Bârlad pentru 
termenul de judecată din data de 
05.02.2019, ora 08.30, în proces cu 
reclamantul Mâţă Ioan, dosar 
nr.2686/189/2018, având ca obiect 
partaj succesoral -constatare calitate 
unic moştenitor.

l Se citează numiții Esti Reitere, 
Moldovan Cristian,  Moldovan 
Eleodor, Domide Ana, Flămând Ana, 
Ernst Ioan, Ernst Petru, Flămând 
George, Filipoi Palagea, Flămând 
Maria, Flămând Iacob, Flămând 
Ana, Flămând Hermina, Flămând 
Melentia, Domide Simion, Alexandru 
Sofronia, Flămând Victor, Flămând 
Dumitru, Flămând Leonida, Butian 
Maria, Morozan Frasina, Flămând 
Titiana, Flămând Maftei, Flămând 
Ioan, Porcius Maria, Porcius Pante-
limon, Muntean George, în calitate 
de pârâți, la Judecătoria Năsăud, în 
dosarul civil 1836/265/2017, pentru 
data de 05.12.2018.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numita 
Burducea Elena Andreea, domiciliată 
în comuna Ştefăneşti, sat Dobruşa, 
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județul Vâlcea, în calitate de intimată, 
în dosarul civil nr. 2584/90/2018, cu 
termen de judecată în data de 
23.11.2018, având ca obiect menținere 
măsură de protecție specială pentru 
copilul Oprea Maria Gabriela, aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea.

l Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Ene Frosina, din muni-
cipiul Tulcea, str. Păcii, nr.7, bl. P21, 
sc.C, ap.28, judeţul Tulcea, la data de 
05 decembrie 2018, ora 11:30, persoa-
nele cu vocaţie succesorală legală sau 
testamentară, la succesiunea defunc-
tului Mircea Marin, decedat la data 
de 28.08.2018, cu ultimul domiciliu în 
municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, în 
dosar succesoral nr. 105/2015, în 
vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l BDO Business Restructuring 
SPRL, în calitate de administrator 
judiciar al debitoarei SC Prescon 
Mures SA - în insolvenţă, organi-
zează selecţie de oferte pentru evalu-
area  patr imoniulu i  soc ie tăţ i i 
debitoare, compus din bunuri imobile 
(două ferme), situate pe raza jude-
ţelor Braşov şi Mureş şi bunuri 
mobile (utilaje industriale, autovehi-
cule). Termenul de depunere a ofer-
telor este 23.11.2018.  Informaţii 
suplimentare la nr. Tel. 0723.500.870.

l Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L. 
în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului S.C. Hermina Tour S.R.L., 
conform Sentinței Civile nr. 1025/JS  
din data de 20.09.2018, pronunţată de 
către Tribunalul Timiş, Secţia a II-a 
Civilă, în dosarul  nr. 2736/115/2017, 
Notifică Deschiderea procedurii  fali-
mentului - procedura generală - împo-
triva debitoarei S.C. Hermina Tour 
S.R.L.Termenul pentru depunerea 
cererii de admitere a creanţei prevă-
zute la art.146 alin.3 din Legea 
nr.85/2014 este: 05.11.2018. Termenul 
limită de verificare a creanţelor, de 
admitere, afişare şi publicare a Tabe-
lului suplimentar al creanţelor este: 
04.12.2018. Contestațiile la tabelul 
suplimentar al creanţelor pot fi depuse 
în termen de 7 zile de la data publi-
cării tabelului în BPI. Termenul 
pentru întocmirea, depunerea şi publi-
carea Tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor admise este: 05.01.2019.

l GAD Magazine SRL cu sediul în 
str. Prelungirea Ghencea, nr. 45, BL 
B8,corp A, ET 2, Ap 15, oraş Braga-
diru, jud Ilfov, înregistrată la ONRC. 
cu CUI- RO26396171, informează pe 
cei interesaţi ca s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea “Hotel & 
Restaurant REVE Mariage”, desfa-
şurată în  str. Prelungirea Ghencea, 
nr.95L, sector 6, Bucureşti. Informa-
ţiile se pot solicita  la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Bucureşti  
din  sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 
(Barajul Lacul Morii -în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 9,00-
12,00, de luni până vineri. Propune-
rile sau contestaţiile se pot depune la 
şi la sediul  A.P.M. Bucureşti în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

LICITAŢII
l Primăria Comunei Bordei Verde, 
cu sediul în localitatea Bordei Verde, 
str.Principală, nr.33, judeţul Brăila, 

C U I :  4 8 7 4 7 9 8 ,  t e l e f o n / f a x : 
0239.696.090, e-mail: primaria.
bordeiverde@yahoo.com, anunţă 
intenţia de vânzare prin licitaţie 
publică în condiţiile legii a unui 
imobil din intravilanul localităţii 
Bordei Verde, CV7, P260, ap.2/3, 
CF70286-CI-U5, constituit din 
construcţie în suprafaţă de 17,78mp 
şi suprafaţă indiviză de 27mp şi 
terenul situat în CV7, P260, lot 4, 
CF73417, în suprafaţă de 29mp, din 
proprietatea privată a UAT Bordei 
Verde. Caietul de sarcini şi instrucţi-
unile pentru ofertanţi pot fi procurate 
de la sediul Primăriei Comunei 
Bordei Verde, la preţul de 50Lei, în 
zilele de luni-joi, orele 8.00-16.00, şi 
vineri, orele 8.00-14.00. Ofertele se 
depun în două exemplare (original şi 
copie) la registratura Primăriei 
Comunei Bordei Verde, până pe data 
de 30 noiembrie 2018. Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor va 
avea loc la sediul Primăriei Bordei 
Verde, în Sala de şedinţe, în data de 
06 decembrie 2018. Informaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Comunei 
Bordei Verde, telefon: 0239.696.090.                                                                          

l Primăria Comunei Bordei Verde, 
cu sediul în localitatea Bordei Verde, 
str.Principală, nr.33, judeţul Brăila, 
anunţă organizarea licitaţiei publice 
pentru închirierea unor terenuri 
intravilane, aflate în domeniul privat 
al comunei, pentru dezvoltarea acti-
vităţilor agricole, economice sau 
comerciale ale comunei, după cum 
urmează: 1.Informaţii generale 
locator: Primăria Comunei Bordei 
Verde, CIF: 4874798, cu sediul în 
localitatea Bordei Verde, str.Princi-
pală, nr.33, judeţul Brăila, tel./fax: 
0239.696.090, e-mail: primaria.
bordeiverde@yahoo.com; 2.Infor-
maţii generale privind obiectul închi-
rierii prin licitaţie publică deschisă a 
unor terenuri după cum urmează: 
-Teren intravilan din domeniul 
privat al comunei Bordei Verde în 
suprafaţă totală de 14.112mp, situat 
în localitatea Lişcoteanca, amplasat 
în T97, P963/2; -Teren intravilan din 
domeniul privat al comunei Bordei 
Verde în  suprafaţă  totală  de 
7.174mp, situat în localitatea Lişco-
teanca, amplasat în T97, P963/1. 3.
Documentele necesare şi obligatorii 
participării la licitaţia publică 
deschisă sunt: A.Pentru persoane 
juridice: -cerere privind solicitarea 
de închiriere; -certificat de înregis-
trare fiscală emis de oficiul regis-
trului comerţului; -actul constitutiv 
al societăţii; -certificat de atestare 
fiscală emis de Direcţia Fiscală 
Locală; -actul de reprezentare în 
cazul în care ofertele sunt depuse de 
împuterniciţii ofertanţilor; -dovada 
plăţii garanţiei de participare, a taxei 
de participare şi caietului de sarcini. 
B.Pentru persoane fizice: -Cerere 
privind solicitarea de închiriere; 
-Copie BI/CI; -Certificat de atestare 
fiscală; -Dovada plăţii garanţiei de 
participare, a taxei de participare şi 
caietului de sarcini; -Procură legali-
zată de notar, pentru persoane fizice 
participante la licitaţie reprezentate 
de mandatari, în copie. La licitaţie 
nu pot participa persoanele fizice sau 
juridice care se află în una din situa-
ţiile: a)Este în stare de faliment ori 
lichidare sau figurează cu creanţe 
bugetare restante; b)Au avut litigii cu 
Autorităţile Administraţiei Publice 
Locale şi li s-au dovedit culpa prin 
hotărâre judecătorească; c)Societăţi 
reprezentate de acelaşi administrator 
sau asociat. Documentele de califi-

care trebuie să cuprindă detaliat 
toate condiţiile prevăzute în Caietul 
de sarcini care poate fi achiziţionat 
zilnic în urma unei solicitări, de la 
sediul Primăriei Comunei Bordei 
Verde, între orele 8.00-16.30 -vineri, 
8.00-14.00. 4.Calendarul licitaţiei: 
-Până la data de 30 noiembrie 2018, 
ora 14.00, se vor depune documen-
tele necesare pentru participarea la 
licitaţie de către potenţialii ofertanţi 
la registratura Primăriei Comunei 
Bordei Verde, jud.Brăila. Şedinţa de 
licitaţie publică şi adjudecarea va 
avea loc la data de 06 decembrie 
2018, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Bordei Verde, în Sala de 
Consiliu.

l Primăria Municipiului Piatra-
Neamţ anunţă Organizarea licitaţiei 
publice deschise  cu strigare pentru   
închirierea  următoarelor spații  din 
incinta Băii Comunale din Munici-
piul Piatra-Neamț pentru activitatea  
de prestări servicii, sedii birouri, etc.: 
- Spațiul nr. 2 (suprafața de 4,72 
mp); - Spațiul nr. 4 (suprafața de 
8,08 mp); - Spațiul nr. 5 (suprafața 
de 13,13 mp); - Spațiul nr. 6 (supra-
fața de 8,02mp); - Spațiul nr. 7 
(suprafața de 8,22 mp); - Spațiul nr. 
8 (suprafața de 17,40 mp); - Spațiul 
nr. 9 (suprafața de 14,01 mp); - 
Spațiul nr. 10 (suprafața de 14,01 
mp); - Spațiul nr. 11 (suprafața de 
12,90 mp); - Suprafață de  1mp. la 
etaj în vederea amplasării unui  
automat de cafea; - Fosta sală fitness 
în suprafață de 361,16 mp. Pretul 
minim de pornire la licitatie este de 
17,68 lei/mp./lună conform HCL 
nr.355/21.12.2017. Înscrierea  la lici-
tație se poate  face până cel târziu pe 
data de 06 decembrie ora 16,30,  la 
sediul Primăriei municipiului Piatra-
Neamt, cu sediul in str. Ştefan cel 
Mare nr. 6-8, cam. 20 - Biroul Relaţii 
cu Publicul, Ghişeul Direcției Patri-
moniu.  Dosarul de înscriere  la lici-
t a ț i e  c u p r i n d e  o b l i g a t o r i u , 
următoarele documente: - cerere tip 
de înscriere; - certificate de atestare 
fiscală (eliberate de Direcţia Finan-
ţelor Publice  şi Direcţia de Taxe şi 
Impozite Locale Piatra-Neamţ) prin 
care se face dovada că ofertantul nu 
are datorii la bugetul de stat şi 
bugetul local; - autorizaţie pentru 
desfăşurarea activităţii comerciale 
sau certificatul de înmatriculare la 
Oficiul Registrului Comerţului;  - 
copie după chitanţa  de plată a caie-
tului de sarcini în suma de 300 lei; 
- procură de împuternicire (dacă e 
cazul) cu nominalizarea persoanei ce 
reprezintă ofertantul; - actul de iden-
titate al solicitantului, respectiv al 
persoanei  împuternicite. Licitatia  
va avea loc  pe data de 7 decembrie 
2018 ora 14,00, la sala de sedinta a 
Primăriei municipiului Piatra-
Neamt, cu sediul in str. Ştefan cel 
Mare nr. 6-8. Eventualele contestații 
se vor depune la sediul  Primăriei 
Piatra-Neamț din str. Ştefan cel 
Mare nr. 6-8, cam. 20 - Biroul Relaţii 
cu Publicul, Ghişeul Direcției Patri-
moniu în termen de 24 ore de la data 
licitației. Contestațiile vor fi soluțio-
nate în data de 5 şi 6 noiembrie 2018.

l  Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, înregis-
trată în RFO II sub nr. 0649, având 
CUI: 31215824, prin asociat coord. 
ec. Popescu Emil, in calitate de admi-
nistrator judiciar al debitoarei SC 
Mencanoenergetica SA - in reorgani-
zare judiciara, in judicial reorganisa-

tion, en redressement, cu sediul in 
Gura Vaii, str.Timisoarei, nr.22, jud.
M e h e d i n t i ,  C U I  R O 1 6 0 5 4 6 9 , 
J25/348/1991, conform Sentintei nr. 
43/30.05.2018 pronuntata de Tribu-
n a l u l  M e h e d i n t i  i n  d o s a r u l 
nr.7395/101/2015, anunta vanzarea 
prin negociere directa urmata de 
supraoferta, in conditiile prevazute 
de art. 156 alin (3) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de preve-
nire a insolventei si de insolventa si 
de Regulamentul de vanzare nr. 
524/19.09.2018 aprobat de Adunarea 
creditorilor din data de 28.09.2018, a 
bunului imobil  Activ Functional 
format din Teren fără constructii SL= 
20.509,89 mp, Constructii (C30 - hala 
mecanica grea P+1E, Scd= 4125,43 
mp - nr. cadastral 52844-C1, C39- 
hala mecanica usoara P+2E, Scd= 
2815,86 mp - nr. cadastral 52841-C1, 
C24 - hala sablare vopsire Sc= 1680 
mp, nr. cadastral 52840-C1, C20 – 
pavilion administrativ P+2E, Scd= 
672,85 mp, nr. cadastral 52842-C1, 
C9 - microcantina, Sc= 178 mp, nr. 
cadastral 52839- C1, C8 - corp TS 
laboratoare P+2E, Scd= 1366,38 mp, 
nr. cadastral 52845-C1, C7-Hala 
constructii metalice, Sc= 2582 mp, nr. 
cadastral 1377/7, C25-statie trafo 6kv, 
S c =  4 5 7  m p ,  n r.  c a d a s t r a l 
1377/1/1/1/1-C25, C23- castel apa, 
Sc= 18 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-
C23, C22-atelier instalatori, Sc= 162 
mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C23, 
C21-stocator oxigen, Sc= 10 mp 
(demolat) nr. cadastral 1377/1/1/1/1-
C21, C12/2-magazie centrala, Sc= 492 
mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C12/2, 
C27-statie compresoare, Sc= 116 mp, 
nr. cadastral 1377/1/1/1/1- C27, 
C28-depozit de table si agregate, Sc= 
41 mp (demolat)  nr.  cadastral 
1377/1/1/1/1-C28, retea canalizare, 
statie epurare SBR 16000 L)  Insta-
latii tehnice ( Cap frezat FLN, Cazan 
basic, presa pit abcant, instalatii 
sudare, aere conditionate, instalarii 
incalzire, masini debitat, strunguri, 
masini de gaurit, compresoare,prese 
hidraulice, masini de frezat, poduri 
rulante, celule electrice, transforma-
toare, calculatoare, etc.), Utilaje  
(conform Raportului de evaluare), 
Mijloace de transport (conform 
Raportului de evaluare) (Autoturisme 
Daewoo Cielo, Nubira, Autotrator 
Roman, etc.), Mobilier, Aparatura, 
Birotica (conform Raportului de 
evaluare), Sisteme protectie (conform 
Raportului de evaluare), Instalatie 
electrica subterana de forta 6Kv - 2 
cabluri cu o lungime de 1340 ml 
(Raport de evaluare nr. 50/05.04.2018 
intocmit de expert evaluator Cojocaru 
Marian si aprobat prin hotararea 
c o m i t e t u l u i  c r e d i t o r i l o r  n r. 
227/20.04.2018) af lat in garantia 
creditori lor  BCR SA, DGRFP 
Craiova A.J.F.P. Mehedinti, SC Elec-
troargeş SA, SC Energomontaj SA. 
Bunul imobil descris anterior se vinde 
liber de sarcini conform art. 91 din 
Legea 85/2014. Pretul ofertat pentru 
bunul imobil descris anterior este de 
1.600.000 Euro exclusiv TVA. Pasul 
de supraofertare va fi în cuantum de 
160.000 euro exclusiv TVA, prețul 
total oferit cu titlu de supraofertă 
fiind 1.760.000 euro exclusiv TVA 
(1.600.000 Euro exclusiv TVA + 10 
%), crescând în mod succesiv pentru 
fiecare supraoferta cu 10% din prețul 
cel mai mare oferit în condițiile din 
regulamentul de vanzare (cu paşi de 
supraofertare de 10%). Titlul execu-
toriu in baza caruia administratorul 
judiciar procedeaza la vanzarea 
bunului imobil descris anterior il 

reprezinta Sentinta nr. 43/30.05.2018 
pronuntata de Tribunalul Mehedinti 
in dosarul nr. 7395/101/2015 prin care 
a fost confirmat planul de reorgani-
zare propus de debitoarea SC Meca-
noenergetica SA. Supraofertele se vor 
depune in plicuri sigilate la biroul 
administratorului judiciar situat in 
Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti, cu scrisoare recoman-
data cu confirmare de primire sau 
direct cu primirea numarului de 
inregistrare al supraofertei, cel mai 
tarziu pana la data de 16.11.2018, 
fiind insotite in mod obligatoriu de 
dovada achitarii in contul unic de 
insolventa a garantiei de participare 
in valoare de 10% din pretul oferit de 
supraofertant. Participarea la sedinta 
de supraofertare este conditionata de 
achizitionarea caietului de sarcini in 
suma de 1000 lei, depunerea garantiei 
de participare in valoare de 10% din 
pretul oferit de supraofertant in 
contul unic de insolventa al SC Meca-
n o e n e r g e t i c a  S A  n r . 
RO66RNCB0179034575100001 
deschis la BCR Dr.Tr.Severin si a 
actelor de identificare ale ofertantului 
si ale reprezentantului acestuia pana 
la termenul limita de depunere a ofer-
telor. Sedinta de supraofertare va 
avea loc la data de 19.11.2018, ora 
12:00, la sediul administratorului 
judiciar din Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, in 
prezenta tuturor ofertantilor, ocazie 
cu care acestia fie isi mentin oferta 
pentru bunul imobil oferit spre 
vanzare, fie supraoferteaza. Invitam 
pe toti cei care vor sa se prezinte la 
sedinta de supraofertare la termenul 
de vanzare stabilit, la locul si ora 
fixate in acest scop si pana la acel 
termen sa depuna oferte de cumpa-
rare. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte administratorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vanzare in termen, sub sanctiunea 
prevazuta de lege. Informatii supli-
mentare la sediul administratorului 
judiciar din Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti 
sau la tel. 0252.354.399, 0742.592.183, 
0756482038. Consultant Insolvenţă 
SPRL reprezentat prin practician 
coordonator ec. Emil Popescu.

PIERDERI
l Declar pierdut şi nul Certificatul 
Constatator eliberat de ORC Dolj 
pentru SC IulyIon SRL, CUI: 
16386618, pentru sediul social din 
Localitatea Plenița, jud.Dolj.

l SC SKT Interconnect S.R.L cu 
sediul social in Bucuresti, Sector 3, 
Calea Vitan, Nr.117, Parter, Bloc 
V21A, Scara 1, Ap.2, inmatriculata la 
R e g i s t r u l  C o m e r t u l u i  c u 
J40/147312/2006, CUI: 19020629 din 
data de 15.09.2006, declara pierdut si 
in consecinta nul Certificatul de inre-
gistrare.

l Pierdut legitimaţie RATB şi CFR 
cu handicap pe numele Stoica 
Simona. Le declar nule.

l Pierdut certificat constatator 
pentru suspendarea activităţii a SC 
Myty Com SRL cu J23/119/2000. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr. 2910403 al PFA Manea 
Petruş. Îl declar nul.


