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OFERTE SERVICIU
l Fabrica de cherestea langa Hateg, jud
Hunedoara, angajeaza muncitori calificati/
necalificati, salariu 3000/2500 lei/luna. Relatii
la tel: 0755665656.
l SC Blysawena Trade SRL angajează lucrători bucătărie (spălator vase mari) 3 posturi,
salariu brut este de 2080 ron, perioada nedeterminată, program de 8 ore/zi. Se oferă
cazare. Posturile nu necesită experienţă sau
studii. Telefon 0787/551639. CV la e-mail:
blys_awena@yahoo.ro.
l Firmă partener Amazon angajăm șofer
cat.B pt.curierat Anglia și Scoția. Plecare
imediată. Relații la telefon: 0739.615.651.
l SC Mantex General Recycling SRL, cu
sediul în Lupeni, jud.Hunedoara, angajează
electrician de întreținere și reparații COR
741307. Relații la telefon: 0254.512.017.
l SC Mantex General Recycling SRL, cu
sediul în Lupeni, jud.Hunedoara, angajează
filator COR 731814. Relații la telefon
0254.512.017.
l U.M. 01189 Botoșani organizează în data de
07.06.2013 licitaţie publică cu strigare pentru
închirierea unei suprafeţe de 27,8453 ha. teren
pentru pășunat. Relaţii suplimentare la sediul
unităţii din strada Petru Rareș nr. 62- 64,
telefon: 0231.585.965 interior 0203.
l Jupiter Ventures SRL cu sediul în București, Bd. Constructorilor nr. 20A, Tronson B,
cam. E4B. 01, et. 4, sector 6, anunţă selecţie
pentru ocuparea postului vacant de Director
societate comercială, cv. pe email: sstaricu@
gmail.com. Tel. 0723152632.
l UAT Comuna Cosmești, Judeţul Galaţi,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioada determinată a unei funcţii publice
temporar vacante de consilier asistent, Clasa I,
grad profesional Asistent, în cadrul Compartimentului asistenţă socială, în aparatul de
specialitate al primarului com. Cosmești, jud.
Galaţi. Concursul se organizează la sediul
Primăriei Comunei Cosmești, în data de
03.06.2019, ora 10:00 - proba scrisa si
05.06.2019 – ora 10:00 - interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Cosmești, în termen de 8 zile de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Condiţiile generale
sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul functionarilor
publici și condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a ocupării
funcției publice sunt: - Absolvent de studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul administraţiei publice,
asistenţă socială, sau management. - Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 1 an. Bibliografie concurs: Constituţia României; - Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată,
actualizată; - Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, actualizată; Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind
Codul de conduita a functionarilor publici,
actualizata; - Legea nr.448/2006 privind
protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; - Legea nr.416/2001 privind
venitul minim garantat; - Legea 277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea familiei; Legea 196 /2016 privind venitul minim de
incluziune; - Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public publi-

cată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 663 din 23.10.2001. Condiţiile de desfășurare a concursului, condiţiile de participare la
concurs, bibliografia și actele solicitate pentru
dosarul de înscriere sunt afișate la sediul
Primăriei Cosmești, Jud. Galaţi și pe site-ul
Primăriei Comunei Cosmești, la adresa www.
primaria-cosmești.ro. Dosarele de concurs
trebuie sa conţină documentele prevăzute de
H.G. 611/2008. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei Comunei Cosmești
și la nr. de telefon 0236.336227, persoană de
contact: Cristina Zaharia.
l UAT Comuna Cosmești, Judeţul Galaţi,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei funcţii publice
vacante de Referent, Clasa III, grad profesional Debutant în cadrul Compartimentului
Registratură, informatică, relaţii publice,
arhivă, în aparatul de specialitate al primarului com. Cosmești, jud. Galaţi. Concursul se
organizează la sediul Primăriei Comunei
Cosmești, în data de 18.06.2019, ora 10:00 proba scrisa si 20.06.2019 – ora 10:00 - interviul. Dosarele de înscriere la concurs se depun
la sediul Primăriei Comunei Cosmești, în
termen de 20 de zile de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a. Condiţiile generale sunt cele prevăzute
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici și condiţiile
specifice necesare în vederea participării la
concurs și a ocupării funcției publice sunt: a.
Studii liceale, respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat. b.
Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 0 ani. c. Curs de
perfecţionare în calificarea arhivar, arhivist.
Bibliografie concurs: - Constituţia României;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, actualizată; - Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, actualizată; - Legea nr. 7 din 18
februarie 2004 privind Codul de conduita a
functionarilor publici, actualizata; - Legea
nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările și completările ulterioare; - Legea
nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în
formă electronica; - Ordonanţa Guvernului nr.
27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 233/2002; - Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes
public publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23.10.2001. - Legea
52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică. Condiţiile de desfășurare a concursului, condiţiile de participare la
concurs, bibliografia și actele solicitate pentru
dosarul de înscriere sunt afișate la sediul
Primăriei Cosmești, Jud. Galaţi și pe site-ul
Primăriei Comunei Cosmești, la adresa www.
primaria-cosmești.ro. Dosarele de concurs
trebuie sa conţină documentele prevăzute de
art. 49 al H.G. 611/2008. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei Comunei
Cosmești și la nr. de telefon 0236.336227,
persoană de contact: Cristina Zaharia.
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Botoșani, cu sediul în Botoșani, str.
Colonel Tomoroveanu, nr. 2, scoate la concurs,
în data de 20.06.2019, ora 10:00 (proba scrisă),
la sediul agenţiei, următorul post vacant:
Consilier, grad profesional asistent - Compartiment Control, îndeplinirea măsurilor asiguratorii și executare silită a debitelor; Condiţii
specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate - studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura

de știinţă: știinţe economice – specializarea
finanţe-bănci, contabilitate; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 1 an; Iniţiativă și creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, aptitudini de comunicare și
redactare foarte bune; Data de desfășurare a
concursului: 20.06.2019 - ora 10:00 - proba
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de
la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial partea a -III- a, respectiv în perioada
16.05.2019-04.06.2019, la sediul, la sediul
AJOFM Botoșani. Persoană de contact: secretariatul AJOFM Botoșani, tel. 0231.531.160,
email ajofm@bt.anofm.ro.
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Morilor,
nr. 51A, scoate la concurs, în data de
03.06.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post temporar vacant:
Consilier, grad profesional superior - Compartiment Monitorizare proiecte finanţate din
FSE, informatică și managementul bazelor de
date. Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante: Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 7 ani; Cunoștinţe operare PC: nivel
avansat - dovada expertizei se va face pe baza
unor documente care să ateste deţinerea
competenţelor respective, emise în condiţiile
legii; Iniţiativă și creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Data de desfășurare a concursului:
03.06.2019 - ora 10:00 - proba scrisă. Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a
-III- a, respectiv în perioada 16.05.201923.05.2019, la sediul AJOFM Sibiu. Persoană
de contact: secretariatul AJOFM Sibiu, tel.
0269.210.882, email ajofm@sb.anofm.ro.
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Botoșani, cu sediul în Botoșani, str.
Colonel Tomoroveanu, nr. 2, scoate la concurs,
în data de 18.06.2019, ora 10:00 (proba scrisă),
la sediul agenţiei, următorul post vacant:
Consilier, grad profesional superior - Compartiment Execuţie bugetară, financiar, contabilitate și administrare fond garantare pentru
plata creanţelor salariale; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire
de specialitate - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în ramura de știinţă:
știinţe economice - specializarea finanţe-bănci,
contabilitate, informatică de gestiune;
Vechime minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;
Iniţiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual,
aptitudini de comunicare și redactare foarte
bune; Data de desfășurare a concursului:
18.06.2019 - ora 10:00 - proba scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial
partea a -III- a, respectiv în perioada
16.05.2019-04.06.2019, la sediul, la sediul
AJOFM Botoșani. Persoană de contact: secretariatul AJOFM Botoșani, tel. 0231.531.160,
email ajofm@bt.anofm.ro.
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Gorj, cu sediul în Târgu Jiu, str. Lt.
Col. D-tru Petrescu, nr. 1, scoate la concurs, în
data de 18.06.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post vacant: Consi-
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lier, grad profesional superior - Compartiment
Control, îndeplinirea măsurilor asiguratorii și
executare silită a debitelor; Condiţii specifice
de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire
de specialitate - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Cunoașterea limbii
engleze sau franceze: nivel mediu - dovada
exepertizei în domeniul limbii engleze sau
franceze se va face pe baza unor documente
care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii; Cunoaștinţe
operare PC: nivel mediu - dovada exepertizei
în domeniul tehnologiei informaţiei se va face
pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în
condiţiile legii; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 7 ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, aptitudini de comunicare și redactare foarte bune, disponibilitate; Data de
desfășurare a concursului: 18.06.2019 - ora
10:00 - proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a -III- a,
respectiv în perioada 16.05.2019-04.06.2019, la
sediul, la sediul AJOFM Gorj. Persoană de
contact: secretariatul AJOFM Gorj, tel.
0253.213.824, email ajofm@gj.anofm.ro
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Morilor,
nr. 51A, scoate la concurs, în data de
20.06.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant: Consilier,
grad profesional superior - Compartiment
Execuţie bugetară, financiar, contabilitate și
administrare fond garantare pentru plata
creanţelor salariale; Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante: Pregătire de
specialitate - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în ramura de știinţă:
știinţe economice; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 7 ani; Cunoștinţe operare PC: nivel
mediu - dovada expertizei se va face pe baza
unor documente care să ateste deţinerea
competenţelor respective, emise în condiţiile
legii; Iniţiativă și creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual,
aptitudini de comunicare și redactare foarte
bune; Data de desfășurare a concursului:
20.06.2019 - ora 10:00 - proba scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial
partea a -III- a, respectiv în perioada
16.05.2019-04.06.2019, la sediul, la sediul
AJOFM Sibiu. Persoană de contact: secretariatul AJOFM Sibiu, tel. 0269.210.882, email
ajofm@sb.anofm.ro.
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Morilor,
nr. 51A, scoate la concurs, în data de
19.06.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant: Inspector,
grad profesional asistent - Punct de lucru
Mediaș; Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de specialitate studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1
an; Iniţiativă și creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual,
aptitudini de comunicare și redactare foarte
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bune; Data de desfășurare a concursului:
19.06.2019 - ora 10:00 - proba scrisă. Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial partea a -III- a,
respectiv în perioada 16.05.2019-04.06.2019, la
sediul, la sediul AJOFM Sibiu. Persoană de
contact: secretariatul AJOFM Sibiu, tel.
0269.210.882, email ajofm@sb.anofm.ro
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Arad, cu sediul în Arad, str. Călugăreni, nr. 1A, scoate la concurs, în data de
18.06.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant: Inspector,
grad profesional asistent - Punct de lucru
Lipova; Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de specialitate studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în ramura de știinţă: știinţe juridice, știinţe economice sau inginerie electrică,
electronică și telecomunicaţii - domeniul de
licenţă inginerie electronică, telecomunicaţii și
tehnologii informaţionale; Cunoașterea limbii
engleze sau franceze - nivel mediu - dovada
expertizei se va face pe baza unor documente
care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii; Cunoștințe
operare PC - nivel mediu - dovada expertizei
se va face pe baza unor documente care să
ateste deţinerea competenţelor respective,
emise în condiţiile legii; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 1 an; Iniţiativă și creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, aptitudini de comunicare și
redactare foarte bune; Data de desfășurare a
concursului: 18.06.2019 - ora 10:00 - proba
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de
la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial partea a -III- a, respectiv în perioada
16.05.2019-04.06.2019, la sediul, la sediul
AJOFM Arad. Persoană de contact: secretariatul AJOFM Arad, tel. 0257.211.230, email
ajofm@ar.anofm.ro.
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Sălaj, cu sediul în Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 8, bl. P40 scoate la concurs,
în data de 19.06.2019, ora 10:00 (proba scrisă),
la sediul agenţiei, următorul post vacant:
Inspector, grad profesional asistent - Compartiment Monitorizare proiecte finanţate din
FSE, Managementul bazelor de date și
Economie Socială; Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante: Pregătire de
specialitate - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în ramura de știinţă:
informatică; Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1
an; Cunoșterea limbii engleze - nivel mediu dovada expertizei se va face pe baza unor
documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii; Iniţiativă și creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, aptitudini
de comunicare și redactare foarte bune; Data
de desfășurare a concursului: 19.06.2019 - ora
10:00 - proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a -III- a,
respectiv în perioada 16.05.2019-04.06.2019, la
sediul, la sediul AJOFM Sălaj. Persoană de
contact: secretariatul AJOFM Sălaj, tel.
0260.612.463, email ajofm@sj.anofm.ro.
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Botoșani, cu sediul în Botoșani, str.
Colonel Tomoroveanu, nr. 2, scoate la concurs,
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în data de 19.06.2019, ora 10:00 (proba scrisă),
la sediul agenţiei, următorul post vacant:
Inspector, grad profesional superior - Serviciul
Administrare Buget; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire
de specialitate - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă:
ştiinţe economice - specializarea finanţe-bănci,
contabilitate, informatică de gestiune; Vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, aptitudini de
comunicare şi redactare foarte bune; Data de
desfăşurare a concursului: 19.06.2019 - ora
10:00 - proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a -III- a,
respectiv în perioada 16.05.2019-04.06.2019, la
sediul, la sediul AJOFM Botoşani. Persoană
de contact: secretariatul AJOFM Botoşani, tel.
0231.531.160, email ajofm@bt.anofm.ro.
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Arad, cu sediul în Arad, str. Călugăreni, nr. 1A, scoate la concurs, în data de
19.06.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant: Referent,
grad profesional superior - Agenţia Locală
Arad; Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de specialitate studii medii liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat; Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7
ani; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual,
aptitudini de comunicare şi redactare foarte
bune; Data de desfăşurare a concursului:
19.06.2019 – ora 10:00 – proba scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial
partea a –III– a, respectiv în perioada
16.05.2019-04.06.2019, la sediul, la sediul
AJOFM Arad. Persoană de contact: secretariatul AJOFM Arad, tel. 0257.211.230, email
ajofm@ar.anofm.ro
l Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public, cu sediul în str.Drăgăneşti,
nr.25A, municipiul Slatina, județul Olt, organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual temporar vacant de execuție de
casier din cadrul Serviciului Administrare
Parcări, Compartiment Ridicări Auto,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura după cum urmează: -depunere
dosare concurs: 17-23 mai 2019; -proba scrisă:
31 mai 2019, ora 10.00; -interviul: 04 iunie
2019, ora 10.00. Condiții specifice: a) studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; b)
vechime în muncă: minim 6 luni. Candidații
vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, Arhivă, de luni până
joi, orele 08.00-16.30, vineri, între orele 08.0014.00, sau la telefon: 0249.422.788.
l Primăria Oraşului Mizil, cu sediul în bd.
Unirii, nr.14, judeţul Prahova, organizează
concurs, conform Legii 188/1999, pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de consilier,
clasa I, grad profesional asistent- Serviciul
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Patrimoniu, Cadastru şi Agricultură -1 post.
Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 18.06.2019, ora 10.00; -proba
interviu în data de 21.06.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diploma de licenţă sau
echivalentă în ştiinţe inginereşti -specializarea
construcţii civile, industriale şi agricole sau
instalaţii pentru construcţii sau ingineria
mediului; -vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice: minim 1
an. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Oraş Mizil.

Relaţii suplimentare la sediul din Mizil, bd.
Unirii, nr.14, nr.de telefon: 0244.250.027,
int.38, Compartiment Resurse Umane, e-mail:
primaria@primaria-mizil.ro.
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul în localitatea
Bucureşti, str.Dr. Calistrat Grozovici, nr. 1, în
conformitate cu prevederile HG 286/2011,
organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, pe durată nedeterminată: -1 (un) post asistent medical,
generalist (PL) -Secția Clinică VIII Boli
Infecțioase -HIV/SIDA Copii; -1 (un) post
îngrijitoare (G) -Secția Clinică I Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) post muncitor calificat II
-telefonistă (M) -Centrală Telefonică.
Concursul se va desfăşura la sediul institutului, după următorul calendar: -Termenul de
depunere a dosarelor: 30.05.2019, ora 13.00;
-Proba psihologică: în data de 07.06.2019, ora
10.00; -Proba scrisă: în data de 11.06.2019, ora
10.00; -Proba practică: în data de 18.06.2019,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs
pentru postul de asistent medical, generalist
(PL), candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -diplomă de şcoală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997, privind echivalarea
studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare; -6 luni vechime ca asistent
medical; -concurs pentru ocuparea postului.
Pentru participarea la concurs pentru postul
de îngrijitoare (G), candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -şcoală generală; -concurs pentru ocuparea postului; -nu
necesită vechime. Pentru participarea la
concurs pentru postul de muncitor calificat II
- telefonistă (M), candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii medii cu
diplomă bacalaureat; -certificat de calificare
pentru meseria de telefonist; -6 ani vechime în
activitate; -concurs pentru ocuparea postului.
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 Institutului Naţional
de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”.
Relaţii suplimentare la sediul Institutului
Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balş”, persoană de contact: teh.ec.Ștefan
Alexandru-Marius, telefon: 021.201.09.80,
interior: 3055, adresă e-mail: marius.stefan@
mateibals.ro.
l Institutul Național de Boli Infecțioase
„Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul în localitatea
Bucureşti, str.Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, în
conformitate cu prevederile HG 286/2011,
organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractual temporar vacante, pe
durată determinată: -1 (un) post asistent
medical principal, generalist (PL) -Secția
Clinică XI Boli Infecțioase Copii. Concursul se
va desfăşura la sediul institutului, după următorul calendar: -Termenul de depunere a
dosarelor: 23.05.2019, ora 13.00; -Proba psihologică: în data de 31.05.2019, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 04.06.2019, ora 10.00; -Proba
practică: în data de 10.06.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs pentru postul
de asistent medical principal, generalist (PL),
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -diplomă de şcoală sanitară sau
echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, privind echivalarea studiilor
absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 19761994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale
sanitare; -5 ani vechime ca asistent medical;
-certificat de grad principal; -concurs pentru
ocuparea postului. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de
5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.
Dr.Matei Balş”. Relații suplimentare la sediul
Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.
Dr.Matei Balş”, persoană de contact: teh.ec.
Ștefan Alexandru-Marius, telefon:
021.201.09.80, interior: 3055, adresă e-mail:
marius.stefan@mateibals.ro.
l Institutul Național de Boli Infecțioase
„Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul în localitatea

joi / 16 mai 2019
Bucureşti, str.Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, în
conformitate cu prevederile HG 286/2011,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale temporar
vacante, pe durată determinată: -2 (două)
posturi asistent medical debutant, generalist
(PL), Secția Clinică IX Boli Infecțioase Copii.
Concursul se va desfăşura la sediul institutului, după următorul calendar: -Termenul de
depunere a dosarelor: 23.05.2019, ora 13.00;
-Proba psihologică: în data de 31.05.2019, ora
10.00; -Proba scrisă: în data de 04.06.2019, ora
10.00; -Proba practică: în data de 10.06.2019,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs
pentru postul de asistent medical debutant,
generalist (PL), candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -diplomă de
şcoală sanitară sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind
echivalarea studiilor absolvenților liceelor
sanitare, promoțiile 1976-1994, inclusiv, cu
nivelul studiilor postliceale sanitare; -concurs
pentru ocuparea postului. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”. Relații suplimentare la sediul Institutului Național de Boli
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”, persoană de
contact: teh.ec.Stefan Alexandru-Marius,
telefon: 021.201.09.80, interior: 3055, adresă
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.
l Direcția Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea organizează în data
de 29.05.2019, ora 10.00 (proba scrisă),
concurs pentru ocuparea unei funcții publice
de execuție temporar vacante de consilier,
clasa I, grad profesional principal, în cadrul
CSVSAO, iar data susținerii interviului va fi
anunțată după proba scrisă, având loc în
termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea
primei probe. Dosarele de înscriere la concurs
se depun în perioada 16-23 mai 2019 la secretariatul instituției şi vor conţine documentele
menționate la art.49 alin.1 lit.a-f din HG
nr.611/2008, privind cariera funcționarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitanții trebuie să facă dovada studiilor universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul medicină veterinară,
specializarea medicină veterinară şi o vechime
în specialitatea funcției de minimum 5 ani.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: persoană de contact: consilier
juridic Nicoleta Dumitrescu -Compartimentul
Juridic şi Resurse Umane, tel. 0350.409.951
sau 0250.713.819.
l Institutul de Chimie Macromoleculara
“Petru Poni” cu sediul în Iaşi, Aleea Gr.Ghica
Vodă, nr.41A, jud.Iaşi, organizează concurs de
ocupare a două (2) posturi contractuale
vacante pe perioadă determinată, în cadrul
proiectului “Polimeri coordinativi poroşi noi
cu liganzi organici de dimensiuni variabile
pentru stocarea gazelor. Acronim:
POCPOLIG” (P_37_707/contract nr.
67/08.09.2016, cod SMIS 104810); Competiția
POC-A1-A1.1.4-E-2015 după cum urmează:
1.Tehnician în biologie- cod COR 314105
(Tehnician- membru în echipa de implementare), Normă de lucru (nr. ore/lună): 59 ore/
lună. 2. Tehnician în biologie- cod COR
314105 (Tehnician- membru în echipa de
implementare), Normă de lucru (nr. ore/lună):
93 ore/lună. Condiţiile generale pentru
ocuparea posturilor şi documente obligatorii
pentru constituirea dosarelor de concurs sunt
cele prevăzute în art.3, respectiv art.6 din HG
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului
cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzator funcțiilor contractuale.
Condiții specifice necesare pentru ocuparea
posturilor: candidații sa fie absolvenți de studii
medii/superioare, să cunoască limba engleză
nivel mediu; nu necesită vechime. Dosarele de
concurs se depun la la sediul Institutului,
Biroul personal-resurse umane în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul
Oficial. Calendarul desfăşurării concursului:
Dosarele de concurs se vor depune până în

data de 30.05.2019, ora 14.00, la sediul institutului, Biroul personal-resurse umane; data
probă orală: 07.06.2019, ora 11.00 (probă
unică). Detalii privind condiţiile specifice
suplimentare sau alte relaţii se pot obţine la
Serviciul resurse umane, sediul Institutului de
Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” din
Iaşi, telefon: 0232.217.454, email: balan.catalina@icmpp.ro si pe site-ul institutului www.
icmpp.ro.
l Primăria Oraşului Bălceşti, judeţul Vâlcea,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de execuţie vacante de şofer I,
perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgență de categoria a III-a, al oraşului Bălceşti, aflat în
subordinea Consiliului Local Bălceşti. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcţiei contractuale
sunt: -nivelul studiilor: şcoală profesională cu
diplomă de calificare; -vechime: minimum 9
ani în funcţia de conducător auto/şofer;
-permis de conducere categoria C, B şi E.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: -30 mai 2019, data-limită
pentru depunerea dosarelor; -7 iunie 2019, ora
10.00: proba scrisă; -12 iunie 2019, ora 10.00:
interviul. În vederea participării la concurs,
candidaţii depun dosarul de concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute de art.6) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Detalii privind
condiţiile specifice şi bibliografia de concurs
sunt disponibile accesând: pagina oficială:
wwwbalcesti.senap.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei Oraşului
Bălceşti, judeţul Vâlcea, telefon: 0250.840.352.
l Direcția de Asistență Socială Bragadiru,
Județul Ilfov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de
execuție vacante de Consilier, clasa I, grad
profesional asistent la Compartimentul Achiziții Publice, Proiecte şi Dezvoltare Servicii
Sociale: Concursul începe în data de
18.06.2019, orele 10:00 -proba scrisă şi în
termen de maximum 5 zile lucrătoare -proba
de interviu şi se desfăşoară la sediul Direcției
de Asistență Socială Bragadiru, Județul Ilfov
din Oraş Bragadiru, Str. Șos. Alexandriei nr.
249, Județ Ilfov. Condițiile de ocupare ale
funcțiilor publice de execuție vacante sunt: 1.
Condițiile generale prevăzute de prevederile
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Condiții
specifice dupa cum urmează: -studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în ştiințe
economice; -vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice: minimum
un an; -perfecționări (specializări) în domeniul
achizițiilor publice, dovedite cu documente,
emise în condițiile legii. Termenul de depunere
a dosarelor este de 20 zile de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Direcției de Asistență
Socială Bragadiru, Județul Ilfov. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să conțină în mod
obligatoriu documentele prevăzute de art. 49
alin. (1) din H.G. nr. 611/2008. Anunțul, bibliografia, atribuțiile prevăzute în fişa postului,
precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului de recrutare se află afişate la
avizierul Direcției de Asistență Socială Bragadiru, Județul Ilfov şi pe site-ul: primariaorasbragadiru.ro. Relații suplimentare se pot
obține la sediul Direcției de Asistență Socială
Bragadiru, Județul Ilfov sau la telefon
(0743).211.628/ fax (021).448.05.72/e-mail
asistentasociala@primariaorasbragadiru.ro.
Persoana de contact: Ionescu Maria, consilier
Compartiment Juridic şi Resurse Umane.
l Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Sf
Ecaterina, nr. 3, sector 4, scoate la concurs
următoarele posturi contractuale vacante: 2
posturi Inspector de specialitate (S) IA; 2
posturi Inspector de specialitate (S) II; 1 post
Referent (M) I. Proba scrisă se va desfăşura în
data de 07.06.2019, iar proba interviu în data
de 13.06.2019; ora şi locul de desfăşurare al
concursului (proba scrisă şi proba de interviu)

vor fi anunţate pe site-ul www.assmb.ro.
Termenul limită de înscriere va fi data de
30.05.2019, orele 14:00, dosarul de concurs
urmând să fie depus la Serviciul Resurse
Umane din cadrul Administraţiei Spitalelor şi
Serviciilor Medicale Bucureşti. Înscrierea
candidaţilor se va face pe post. Informaţii
suplimentare privind înscrierea şi participarea
candidaţilor la concurs se pot obţine de la
sediul instituţiei la Serviciul Resurse Umane,
pe site-ul instituţiei www.assmb.ro sau la
telefon 021.310.10.59 int. 207.

VÂNZĂRI CASE
l Vând casă şi teren 3.500 mp, preţ 250.000
Euro sau teren 1800 mp/ 45 Euro mp Hălchiu,
jud. Braşov, preţ negociabil. 0722/795.029;
0726/060.126.

CITAŢII
l Alexandru Ionela domiciliată în Brăila, str.
Odessa, bloc 30, sc. 5, ap. 61 este citată la Judecătoria Brăila pentru data de 6 iunie 2019, în
procesul civil de divorţ nr. 2890/196/2018,
reclamant Alexandru Daniel Carol.
l Se citează Hriscu Paul Sandu, pârât în
dosarul nr. 4658/278/2018, la Judecătoria
Petroşani pentru data de 22.05.2019, pentru
divorţ.
l Judecătoria Braşov, citează pentru data de
11.06.2019, ora 13:00, sala J1 pe numitul Kloss
Petru, pârât în dosarul nr. 22767/197/2018
declarare judecătorească a morţii.
l Halici Livia-Augusta, cu domiciliul necunoscut, este citată pentru data de 12 iunie
2019, ora 12:00, la sediul notarului public
Stelian Agachi din Botoşani, strada Calea
Naţională, nr. 103A, în calitate de succesibil în
dosarul nr. 98/ 03.05.2019, privind succesiunea
defunctului Petrea Costache, decedat la data
de 15.11.2017, cu ultimul domiciliu în municipiul Botoşani, strada Tomis nr. 48, judeţul
Botoşani.
l Pârâta Vieriu Elena Dorina este citată la
Judecătoria Dorohoi la data de 04.09.2019
pentru “Succesiune”
l Pârâtul Mărie Marian este citat la Judecătoria Dorohoi la data de 07.06.2019, pentru
“divorţ”.
l Pasc Vasile si Cota Simion Miron sunt citati
in 30.05.2019, la Judecatoria Turda, in dosar
civil numarul 8907/328/2018 pentru uzucapiune.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea
procedurii generale de insolventa in dosarul
nr. 760/105/2019, Tribunal Prahova, conform
sentinței nr. sentinței nr. 431 din 17.04.2019
privind pe SC Erikmar Eurofish SRL, cu
termenele: depunere declarații creanță
03.06.2019, întocmirea tabelului preliminar al
creanțelor 24.06.2019, întocmirea tabelului
definitiv 19.07.2019, prima Adunare a Creditorilor avand loc in data 28.06.2019 orele 12:00
la sediul administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab.
7B.
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii generale
de insolvenţă a debitorului SC ABT Fanutilaje
SRL, CIF: 32080199, J25/239/2013, dosar nr.
533/101 anul 2019 -Tribunalul Mehedinti.
Termen pentru depunerea cererilor de creanţă
la 06.06.2019; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la
12.06.2019; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului preliminar şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 28.06.2019.
Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis.
l SC Rewe România SRL, cu sediul în
comuna Ștefăneştii de Jos, str. Buşteni, nr. 7,

ANUNȚURI
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județul Ilfov, anunță public solicitarea de
obţinere (reînnoire) a autorizaţiei de mediu
pentru obiectivul „Penny Market” amplasat
în municipiul Dorohoi, Bulevardul Victoriei
nr. 120, județul Botoșani. Eventualele propuneri și sugestii din partea publicului privind
activitatea menționată vor fi transmise în scris
și sub semnătură la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Botoșani din municipiul
Botoșani, Bulevardul Mihai Eminescu 44,
județul Botoșani, în zilele de luni-joi, între
orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.0014:00, în termen de cel mult 10 zile de la data
publicării prezentului anunţ.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Tătăranu, din județul Vrancea, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.20 și 22 începând cu
data de 20.05.2019 pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei, conform art.14 alin.(1) și
(2) din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.
l Unitatea administrativ-teritorială Străoane,
din județul Vrancea, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr.31 începând cu data de 21.05.2019,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei
STRĂOANE, conform art.14 alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Bucur SA informează investitorii că
Raportul trimetrial la 31.03.2019, întocmit in
conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și
ale Regulamentului ASF nr.5/2018, este disponibil și poate fi vizualizat de persoanele interesate, începand cu data de 14.05.2019, prin
Autoritatea de Supraveghere Financiară,
website-ul http://www.bvb.ro la simbolul
BUCV, cât și pe website-ul http://bucurcom.ro,
secțiunea „Acționariat- Documente”. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
societăţii, tel. 021.323.67.30; fax:
021.323.67.36; e-mail: office@bucurcom.ro.
l Raducu Marius anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire
spații comerciale produse nealimentare”,
propus a fi amplasat în orașul Titu, strada
Gării, nr.26, judeţul Dâmboviţa. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dâmboviţa, din municipiul
Târgoviște, str.Calea Ialomiței, nr.3, judeţul
Dâmboviţa și la sediul domnului Raducu
Marius, comuna Produlești, strada Broșteni,
nr.75, judeţul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-12.00.
l Denumirea titularului SC/PF Dumar
Construct SRL, titular al proiectului „Extindere hală existent cu funcțiunea producție
elemente prefabricate din beton”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenția pentru Protecția
Mediului Ilfov, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului și de
evaluare adecvată pentru proiectul „Extindere
hală existent cu funcțiunea producție
elemente prefabricate din beton”, propus a fi
amplasat în str.Lacului, nr.12-14, Măgurele,
jud.Ilfov. Nu se supune evaluării impactului
asupra mediului și evaluării adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care
o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Ilfov, din București, Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6, în zilele de luni până joi, între
orele 9.00-13.00, precum și la următoarea
adresă de internet: www.apm-ilfov.ro în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 22.05.2019.
l Anunț public privind depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu. Primăria
Comunei Plopu anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acor-

dului de mediu pentru proiectul „Reabilitare
și modernizare drumuri locale și comunale din
satele Plopu și Nisipoasa, comuna Plopu,
județul Prahova”, propus a fi amplasat în
comuna Plopu, satele Plopu și Nisipoasa, jud.
Prahova. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul autorității
competente pentru protecția mediului APM
Prahova, din mun.Ploiești, str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, jud. Prahova și la sediul
Primăriei Comunei Plopu, în zilele de 16-21
mai 2019, între orele 8.00-16.00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul autorității
competente pentru protecția mediului APM
Prahova, din mun.Ploiești, str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr.306, jud.Prahova.

inscris in CF 300918 Archis provenit din
conversia CF 13 Groseni, nr.top. 162/1 in
suprafata de 205 mp avand proprietari tabulari pe Bene Tinka cu cota de 6/24 parti, Bene
Zinka cu cota de 2/24 parti, Bene Anisca
nascuta Farcuta cu cota de 4/24 parti si Bene
Axente minor cu cota de 12/24 parti, toti cu
domiciliul necunoscut. In urma acesteia sunt
somati, in baza art. 130 din Decretul-Lege nr.
1 15/1938, toti cei interesati DE INDATA sa
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 Tabla de afisare a Judecatoriei Ineu si la Primaria comunei Archis.

l Anunț public privind obținerea Avizului
modificator de Gospodărire a Apelor de la
Administraţia Bazinală de Apă Jiu. Societatea
Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Mediaș, cu sediul în municipiul
Mediaș, P-ţa C.I.Motaș, nr.1, cod poștal:
551130, informează publicul interesat despre
intenția sa de solicitare de la Administraţia
Bazinală de Apă Jiu, Sistemul Hidrotehnic
Independent Petroșani, a Avizului modificator
de Gospodărire a Apelor pentru obiectivul de
investiții „Dezvoltarea pe teritoriul României
a Sistemului Național de Transport Gaze
Naturale pe Coridorul Bulgaria -România
-Ungaria -Austria”, OBIECT -Apărare de
mal drept pe râul Crevedia și pozare conductă
sub talveg, zona localității Dealul Babii, oraș
Vulcan, jud.Hunedoara, din bazinul hidrografic Jiu, pe râul Crevedia, cod cadastral
VII.1.13. Această investiție este nouă. Ca
rezultat al lucrărilor desfășurate nu vor
rezulta ape uzate. Această solicitare de aviz
este conformă cu prevederile Legii apelor
nr.107/1996, cu modificările și completările
ulterioare. Persoanele care doresc să obţină
informaţii suplimentare, să transmită observaţii, sugestii și recomandări cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a apelor,
pot contacta solicitantul de aviz la adresa
SNTGN Transgaz SA Mediaș, Departament
Proiectare și Cercetare, str.Unirii, nr.6, loc.
Mediaș, jud. Sibiu, tel. 0269.801.732, fax:
0269.841.839.

l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
1016/246/2019, peientul Marta Nicolae Nicu
cu domiciliul in localitatea Groseni nr.191, jud.
Arad solicita inscrierea dreptului de proprictate pe titlu de uzucapiune, asupra imobilului
inscris in CF 300919 Archis provenit din
conversia CF 595 Groseni, nr.top.161/1 in
suprafaja de 2278 mp avand proprietari tabulari pe Farcuta Anisca (sotia lui Bene Vasile)
cu cota de 1/6 parti si Bene Axentiu minor cu
cota de 5/6 parti, ambii cu domiciliul necunoscut. In urma acesteia sunt somati, in baza
art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, toti
cei interesati DE INDATA sa 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 Tabla de afisare a Judecatoriei Ineu si
ia Primaria comunei Archis.

l Grigor Vasile Ilie, cu domiciliul in jud.
Maramures, municipiul Baia Mare, str. Victoriei, nr. 164, titular al proiectului ,IMOBIL
APARTAMENTE, IMPREJMUIRE SI
BRANSAMENTE LA UTILITATI”. propus
a fi amplasat in municipiul Baia Mare, str.
Cristian, nr. FN, judetul Maramures, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei
de incadrare de catre Agentia pentru Protectia
Mediului Maramures, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul mai sus mentionat. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Maramures, cu
sediul in localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A,
jud. Maramures, in zilele de luni - joi intre
orele 8.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.00 14.00 precum si la urmatoarea adresa de
internet http://apmmm.anpm. ro. Publicul
interesat poate inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10
zile de la data publicarii anuntului pe pagina
de internet a Agentiei pentru Protectia
Mediului Maramures.
l Tabuia Marius titular al planului/programului PUZ si RLU aferent pentru construire
locuinte individuale si functiuni complementare în Arad, Zona Sanevit) aduce la cunoștinţa publicului că decizia etapei de încadrare
conform H.G. nr. 1076/2004, este acea de
adoptare a planului fără aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se
vor transmite în scris, în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea anunţului, la
sediul APM Arad, str. Splaiul Mureșului F.N
– telefon 0257280996 fax 0257284767.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
652/246/2019, petentul Marta Nicolae Nicu cu
domiciliul in localitatea Groseni nr.191, jud.
Arad solicita inscrierea dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune, asupra imobilului

l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
1015/246/2019, petentul Marta Nicolae Nicu
cu domiciliul in localitatea Groseni nr.191, jud.
Arad solicita inscrierea dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune, asupra imobilului
inscris in CF 300920 Archis provenit din
conversia CF 660 Archis, nr.top.63/3 in suprafata de 1630 mp avand proprietari tabulari pe
Barna Vichentie minor cu cota de 4 parti.
Barna Gheorghe minor cu cota de 1/4 parti,
Barna Catita cu cota de 1/4 parti si Barna
Marisca cu cota de 1/4 parti, toti cu domiciliul
necunoscut. In urma acesteia sunt somati, in
baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938,
toi cei interesati DE INDATA sa 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 Tabla de afisare a Judecatorie Ineu si
la Primaria comunei Archis.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea Avicola Buftea S.A., cu sediul în
Comuna Mogoșoaia, Strada Marinarilor, nr.
17, Judeţul Ilfov, înmatriculată la Registrul
Comerţului Ilfov sub nr. J23/7/2002, C.U.I.
RO 2788208, în temeiul art.117 din Legea
nr.31/1990 republicată și art. 13 din Actul
Constitutiv al societăţii, reprezentată legal de
administrator Alsamou Hamoud, convoacă: I.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii, care va avea loc în Crevedia,
Str. Combinatului nr. 483, jud. Dâmboviţa, la
data de 18.06.2019, ora 10:00, în prima convocare, iar în cazul în care adunarea nu se va
putea ţine, se va întruni la data de 19.06.2019,
ora 10:00 în același loc, în a doua convocare,
având următoarea ordine de zi: a. Aprobarea
încheierii unui Contract de donaţie cu Orașul
Buftea cu sediul în Buftea, Piaţa Mihai
Eminescu nr. 1, Judeţ Ilfov, CUI 4434029,
reprezentată legal prin viceprimar, prin care
societatea Avicola Buftea S.A. va dona un
teren situat în jud. Ilfov, Buftea, Şos. București-Târgoviște nr.4, lot 2, în suprafaţă de
11.597 mp, cu destinaţia de drum de acces,
identificat cu numărul cadastral 59197, prin
încheierea nr. 91483 din 29.03.2019 emisă de
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ilfov –Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea. II. Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor societăţii, care va avea loc în
Crevedia, Str. Combinatului nr. 483, jud.
Dâmboviţa, la data de 18.06.2019, ora 10:30,
în prima convocare, iar în cazul în care
adunarea nu se va putea ţine, se va întruni la
data de 19.06.2019, ora 10:30 în același loc, în

a doua convocare, având următoarea ordine
de zi: a. Aprobarea Raportului Consiliului de
Administraţie pe anul 2018; b. Aprobarea
bilanţului societăţii, contului de profit și pierderi pentru exercitiul financiar 2018,
împreună cu situaţiile financiare anexe la
bilanţ, după consultarea raportului Consiliului de Administraţie; c. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de
activitate pentru anul 2019. La Adunarea
Generală a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să
participe acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor societăţii la data de referinţă
20.05.2019.
l Silk Estate S.A. J 13/1895/2013, CUI
32155895, Municipiul Constanța, strada Timișanei nr. 34, încăperea 6, etaj 2, județul
Constanța. Convocare. Subsemnatul, Raduca
Septimiu Manuel, în calitate de administrator
unic al societății Silk Estate S.A., convoacă
adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Silk Estate - S.A. (“Societatea”), persoană juridică română, cu sediul în
municipiul Constanța, strada Timișanei nr. 34,
încăperea 6, etaj 2, județul Constanța, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul
Constanța sub nr. J13/1895/2013, având CUI
32155895, în data de 17.06.2019, la ora 11,00,
la sediul societății din municipiul Constanța,
strada Timișanei nr. 34, încăperea 6, etaj 2,
județul Constanța, cu următoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea majorării capitalului social cu
suma maximă de 1.000.400 Lei, prin emiterea
de noi acțiuni, în forma dematerializată, cu o
valoare nominală de 0,41 Lei fiecare. 2. Aprobarea modalității de subscriere a noilor
acțiuni, respectiv: Acțiunile nou emise vor fi
oferite spre subscriere exclusiv acționarilor
existenți ai Societății, înregistrați în Registrul
Acționarilor la data de referință 1.06.2019 în
două etape după cum urmează: - în prima
etapa acțiunile vor putea fi subscrise proporțional cu deținerea acestora la data de referință,
în conformitate cu art. 216, alineat 1 din
Legea 31/1990 privind legea societăților
comerciale cu modificările și completările
ulterioare (exercitarea dreptului de preferință). Perioada de exercitare a dreptului de
preferință este de o luna de la data pupblicarii
hotărârii adunării generale extraordinare a
acționarilor în Monitorul Oficial, Parta a IV a;
- în a doua etapă, acțiunile rămase nesubscrise
în prima etapa (prin exercitarea dreptului de
preferință) vor putea fi subscrise de acționarii
existenți ai Societății la data de referință, fără
a mai fi limitați de cota deținerii acestora în
Societate, pe principiul primul venit primul
servit fără a exista posibilitatea suprasubscrierii. 3. Aprobarea Procedurii de subscriere a
noilor acțiuni emise de Societate. 4. Diverse.
În cazul în care la data și la ora precizate se
constată că nu sunt îndeplinite condițiile
necesare pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare, se convoacă o nouă
Adunarea Generală Extraordinară, cu aceeași
ordine de zi și în același loc, în data de
18.06.2019, ora 11.00. La Adunarea Generală
Extraordinară vor participa toți acționarii
înregistrați în Registrul Acționarilor la data de
1.06.2019, stabilită ca dată de referință. Acționarii pot participa la adunare direct sau prin
mandatari împuterniciți cu procură specială,
ce se va depune la sediul societății până la
data de 14.06.2019. Administrator Unic,
Raduca Septimiu Manuel.

LICITAŢII
l SC Petroutilaj SA, societate aflata in faliment, prin lichidator judiciar Just Insolv
SPRL, anunta vanzarea la licitatie publica a
activului imobil Statie de epurare situat in
com. Poiana Campina, sat Poiana Campina,
inscris in CF 21061, compus din teren in
suprafata de 5304 mp si urmatoarele
constructii: cladire vestiar - C1, cladire
decantor - separator C2, pista decantor, aparat
clorinat apa, la pretul total de 86.944 lei +
TVA, si nu la pretul de 84.864 lei + TVA, cum
s-a mentionat eronat in Jurnalul National din
08.03.2019. Conform Certificatului de urbanism nr. 23/16.03.2018, destinatia stabilita este
pentru constructii, instalatii, retele aferente
echiparilor tehnico - edilidare, constructii
administrative, incinte tehnice cu cladiri si
instalatii pentru sistemul de alimentare cu
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apa, canalizare, alimentare cu energie electrica si termica, gaze naturale. Daca cumparatorul este o societate platitoare de TVA, va
opera taxarea inversa, iar pretul nu va fi
purtator de TVA. Licitatia publica are loc in
baza hotararilor Adunarilor Creditorilor din
data de 19.12.2016 si 29.11.2017 si a regulamentului de participare la licitatie. Pretul este
redus cu 50% din cel mentionat in Raportul
de evaluare. Sedinta de licitatie va avea loc pe
data de: 23.05.2019 orele 12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii
suplimentare la la sediul lichidatorului judiciar, la telefon 0344104525, cat si in caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar in
cuantum de 2.000 lei fara TVA.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Total
Confort SRL desemnat prin sentinta civila nr.
3250/ 25.05.2017, pronuntata in dosar nr.
13833/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea
la vanzare prin licitatie publica a bunurilor
mobile constand in mijloace de transport,
instalatii tehnice, aparatura de masurat si
electronice birou, mobilier si aparatura birotica, in valoarea totala de 310.240 lei exclusiv
TVA. Vanzarea bunurilor mobile apartinand
societatii falite se va organiza in data de
29.05.2019 ora 14.00, prin licitatie publica. In
cazul in care bunurile nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor organiza
alte 9 (noua) licitatii saptamanale, în datele de
05.06.2019, 12.06.2019, 19.06.2019, 26.06.2019,
03.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 24.07.2019
si 31.07.2019 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.
Caietul de sarcini se poate achizitiona la sediul
lichidatorului judiciar sau prin virament
bancar. Costul unui caiet de sarcini este de 500
lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti participantii
la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine
la tel.021.227.28.81.
l Debitorul SC Petroconstruct Carpati SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la
vânzare: Proprietate imobiliară Spațiu comercial (parter și subsol) situat în str. General
Petre Popovăț nr.29-31, sector 6, București,
suprafață utilă parter 256,42mp, suprafață
subsol 22,12mp + teren în cotă indiviză de 1/3
din suprafața totală de 779mp, conform măsurătorilor cadastrale, aparținând SC Petroconstruct Carpați SRL. Prețul de pornire al
licitației pentru proprietatea imobiliară este de
172.099,85 euro. Prețul Caietului de sarcini
este de 9.000 lei, exclusiv TVA. Prima ședință
de licitație a fost fixată la data de 23.05.2019,
ora 14.00. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în contul nr. RO95CECEB31701RON2243676 deschis la Cec Bank
SA Sucursala Alexandru Obregia, până la data
și ora stabilite pentru ședința de licitație, a
garanției de 10% din Prețul de pornire al licitației; -achiziționarea până la data și ora stabilite
pentru ședința de licitație a Caietului de
sarcini ce se achită prin OP în contul nr. RO43
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la Ing
Bank – Sucursala Dorobanți, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL
sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar
din București, Str. Buzești nr. 71, et. 5, sector 1.
Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul lichidatorului judiciar din București, Str.
Buzești nr. 71, et.5, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
l Lichidatorul societății Nazac Trade SRL -în
lichidare voluntară, vinde prin licitație publică
cu strigare bunuri mobile și imobile. Caietul de
sarcini cuprinzând descrierea bunurilor, prețul

IV

ANUNȚURI

de pornire la licitație și regulamentul de
vânzare pot fi obținute de la sediul lichidatorului zilnic, între orele 12.00-16.00. Licitația va
avea loc la sediul lichidatorului din Galați,
str.B-dul Dunărea, nr.21, bl.A12B, ap.3, la data
de 04.06.2019, ora 14.00. În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua la sediul din Galați,
str.B-dul Dunărea, nr.21, bl.A12B, ap.3, cu
același preț de pornire, la data de: 11.06.2019,
18.06.2019 și 25.06.2019, ora 14.00. Relații
suplimentare la telefon: 0236.321.896 sau
0742.036.395. Lichidator, C.I.P.I. Adam Maria.
l Anunț privind aprobarea concesionării prin
licitație publică a pajiștilor proprietate publică
a orașului Baia de Aramă, județul Mehedinți.
1.Informații generale privind concedentul:
Oraș Baia de Aramă, str.Tudor Vladimirescu,
nr.23, județul Mehedinți, cod fiscal: 4675450,
tel./fax: 0252.381.473, e-mail: primaria_bda@
yahoo.com, persoană de contact: Drind Nicoleta Loredana, tel.0252.381.473. 2. Informații
generale privind obiectul concesiunii: Orașul
Baia de Aramă intenționează concesionarea
prin licitație publică a pajiștilor proprietate
publică a orașului Baia de Aramă, județul
Mehedinți, documentația de atribuire a fost
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
Orașului Baia de Aramă nr. 39/18.04.2019,
pentru care a fost întocmit amenajamentul
pastoral, după cum urmează: Nr.Crt.; Localitatea; Trupul pajiște; Categoria de folosință;
Înscris în CF; Nr.cadastral; Suprafața CF-ha:
1; Padeș; Balmoș; Pășune; 37413; 37413;
444,4401. 2; Padeș; Văcăria; Pășune; 38342;
38342; 473. 3; Padeș; Mihoc; Pășune; 37539;
37539; 432,5463. 4; Padeș; Cracul Olănel;
Pășune; 37476; 37476; 83,6150. 5; Mărășești;
Boncea; Pășune; 50620; 50620; 60,1013. 6;
Mărășești; Boncea; Pășune; 50622; 50622;
2,3792. 7; Dealul Mare; Dealul Primăriei;
Pășune; 50651; 50651; 10,0634. 8; Dealul
Mare; Dealul Primăriei; Pășune; 50652; 50652;
2,5586. 9; Total; 1508,7039. 3.Informații generale privind documentația de atribuire: De la
sediul Primăriei Baia de Aramă, str.Tudor
Vladimirescu, nr.23, județul Mehedinți.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: Documentele se pot ridica la cerere de către potențialii ofertanți de la sediul Primăriei Orașului
Baia de Aramă, cu sediul în oraș Baia de
Aramă, str.Tudor Vladimirescu, nr.23, județul
Mehedinți. 3.2.Denumirea și adresa compartimentului din cadrul concedentului de la care
se poate obține un exemplar din documentația
de atribuire este: Compartimentul Achiziții
Publice din cadrul Primăriei Baia de Aramă,
oraș Baia de Aramă, str.Tudor Vladimirescu,
nr.23, județul Mehedinți. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.54/2006. Contravaloarea documentației de
atribuire este de 50 de lei și poate fi achitată în
numerar la casieria Primăriei Orașului Baia de
Aramă. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 31.05.2019, ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: Conform documentației
de atribuire, informațiile se pot obține de la
sediul Primăriei Orașului Baia de Aramă, str.
Tudor Vladimirescu, nr.23, județul Mehedinți.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
05.06.2019, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului
Baia de Aramă, cu sediul în oraș Baia de
Aramă, str.Tudor Vladimirescu, nr.23, județul
Mehedinți. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
Primăria Orașului Baia de Aramă, cu sediul în
oraș Baia de Aramă, str.Tudor Vladimirescu,
nr.23, județul Mehedinți, în data de 06.06.2019,
ora 12.00. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și sau adresa de e-mail a instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Mehedinți, bulevardul Carol I, nr.14,
Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți,
telefon: 0252.208.245, fax: 0252.314.666 și
e-mail: tr-mehedinti@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 15.05.2019.
l Anunț privind aprobarea concesionării prin
licitație publică a unor suprafețe aflate în

domeniul privat al orașului Baia de Aramă,
județul Mehedinți. 1.Informații generale
privind concedentul: Oraș Baia de Aramă, str.
Tudor Vladimirescu, nr.23, județul Mehedinți,
cod fiscal: 4675450, tel./fax: 0252.381.473,
e-mail: primaria_bda@yahoo.com, persoană de
contact: Drind Nicoleta Loredana,
tel.0252.381.473. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii: Orașul Baia de Aramă
intenționează concesionarea prin licitație
publică a unor suprafețe aflate în domeniul
privat al orașului Baia de Aramă, județul
Mehedinți, documentația de atribuire a fost
aprobată prin Hotărârile Consiliului Local al
O r a ș u l u i B a i a d e A r a m ă n r.
40,41,42/22.04.2019, după cum urmează: Hotărârea Consiliului Local al Orașului Baia de
Aramă nr. 40/22.04.2019: -Lotul nr.1, situat în
intravilanul orașului Baia de Aramă- T97,
P23/4, înscris în Cartea Funciară nr.51932
UAT Baia de Aramă, având suprafața de
1.132mp; -Lotul nr.2, situat în intravilanul
orașului Baia de Aramă- T97, P23/4, înscris în
Cartea Funciară nr.51933 UAT Baia de
Aramă, având suprafața de 1.074 mp; -Lotul
nr.3, situat în intravilanul orașului Baia de
Aramă- T97, P23/4, înscris în Cartea Funciară
nr. 51934 UAT Baia de Aramă, având suprafața de 1.983mp; -Lotul nr.4, situat în intravilanul orașului Baia de Aramă- T97, P23/4,
înscris în Cartea Funciară nr.51935 UAT Baia
de Aramă, având suprafața de 1.642 mp;
-Lotul nr.5, situat în intravilanul orașului Baia
de Aramă- T97, P23/4, înscris în Cartea
Funciară nr. 51936 UAT Baia de Aramă,
având suprafața de 663mp; -Lotul nr.6, situat
în intravilanul orașului Baia de Aramă- T97,
P23/4, înscris în Cartea Funciară nr.51937
UAT Baia de Aramă, având suprafața de 247
mp; -Lotul nr.7, situat în intravilanul orașului
Baia de Aramă- T97, P23/4, înscris în Cartea
Funciară nr. 51939 UAT Baia de Aramă,
având suprafața de 1.008mp; -Lotul nr.8, situat
în intravilanul orașului Baia de Aramă- T97,
P23/4, înscris în Cartea Funciară nr.51940
UAT Baia de Aramă, având suprafața de
1.025mp; -Lotul nr.9, situat în intravilanul
orașului Baia de Aramă- T97, P23/4, înscris în
Cartea Funciară nr. 51941 UAT Baia de
Aramă, având suprafața de 1.023mp; -Lotul
nr.10, situat în intravilanul orașului Baia de
Aramă- T97, P23/4, înscris în Cartea Funciară
nr.51943 UAT Baia de Aramă, având suprafața de 1.190mp; -Lotul nr.11, situat în intravilanul orașului Baia de Aramă- T97, P23/4,
înscris în Cartea Funciară nr. 51944 UAT Baia
de Aramă, având suprafața de 1.089mp; -Lotul
nr.12, situat în intravilanul orașului Baia de
Aramă- T97, P23/4, înscris în Cartea Funciară
nr.51945 UAT Baia de Aramă, având suprafața de 1.640mp; Hotărârea Consiliului Local
al Orașului Baia de Aramă nr. 41/22.04.2019:
-Lotul nr.1, situat în intravilanul orașului Baia
de Aramă- T97, P23/5, P23/6, P23/7, înscris în
Cartea Funciară nr.51963 UAT Baia de
Aramă, având suprafața de 2.211mp; -Lotul
nr.2, situat în intravilanul orașului Baia de
Aramă- T97, P23/5, P23/6, P23/7, înscris în
Cartea Funciară nr.51964 UAT Baia de
Aramă, având suprafața de 2.556mp; -Lotul
nr.3, situat în intravilanul orașului Baia de
Aramă- T97, P23/5, P23/6, P23/7, înscris în
Cartea Funciară nr.51965 UAT Baia de
Aramă, având suprafața de 517mp; - Lotul
nr.4, situat în intravilanul orașului Baia de
Aramă- T97, P23/5, P23/6, P23/7, înscris în
Cartea Funciară nr.51966 UAT Baia de
Aramă, având suprafața de 500mp; -Lotul nr.5,
situat în intravilanul orașului Baia de AramăT97, P23/5, P23/6, P23/7, înscris în Cartea
Funciară nr.51967 UAT Baia de Aramă, având
suprafața de 534mp; Hotărârea Consiliului
Local al Orașului Baia de Aramă nr.
42/22.04.2019: -Lotul nr.1, situat în intravilanul
orașului Baia de Aramă- T103, P2, P2/1, înscris
în Cartea Funciară nr.51946 UAT Baia de
Aramă, având suprafața de 444mp; -Lotul nr.2,
situat în intravilanul orașului Baia de AramăT103, P2, P2/1, înscris în Cartea Funciară
nr.51947 UAT Baia de Aramă, având suprafața de 436mp; -Lotul nr. 3, situat în intravilanul orașului Baia de Aramă- T103, P2, P2/1,
înscris în Cartea Funciară nr.51948 UAT Baia
de Aramă, având suprafața de 342mp; -Lotul
nr.4, situat în intravilanul orașului Baia de
Aramă- T103, P2, P2/1, înscris în Cartea
Funciară nr.51950 UAT Baia de Aramă, având
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suprafața de 249mp; -Lotul nr.5, situat în
intravilanul orașului Baia de Aramă- T103, P2,
P2/1, înscris în Cartea Funciară nr.51951 UAT
Baia de Aramă, având suprafața de 253mp;
-Lotul nr.6, situat în intravilanul orașului Baia
de Aramă- T103, P2, P2/1, înscris în Cartea
Funciară nr.51952 UAT Baia de Aramă, având
suprafața de 251mp; -Lotul nr.7, situat în
intravilanul orașului Baia de Aramă- T103, P2,
P2/1, înscris în Cartea Funciară nr.51953 UAT
Baia de Aramă, având suprafața de 251mp;
-Lotul nr.8, situat în intravilanul orașului Baia
de Aramă- T103, P2, P2/1, înscris în Cartea
Funciară nr.51954 UAT Baia de Aramă, având
suprafața de 249mp; -Lotul nr.9, situat în
intravilanul orașului Baia de Aramă- T103, P2,
P2/1, înscris în Cartea Funciară nr.51955 UAT
Baia de Aramă, având suprafața de 461mp;
-Lotul nr.10, situat în intravilanul orașului Baia
de Aramă- T103, P2, P2/1, înscris în Cartea
Funciară nr.51956 UAT Baia de Aramă, având
suprafața de 444mp; -Lotul nr.11, situat în
intravilanul orașului Baia de Aramă- T103, P2,
P2/1, înscris în Cartea Funciară nr.51957 UAT
Baia de Aramă, având suprafața de 249mp;
-Lotul nr. 12, situat în intravilanul orașului
Baia de Aramă- T103, P2, P2/1, înscris în
Cartea Funciară nr.51958 UAT Baia de
Aramă, având suprafața de 248mp; -Lotul
nr.13, situat în intravilanul orașului Baia de
Aramă- T103, P2, P2/1, înscris în Cartea
Funciară nr.51959 UAT Baia de Aramă, având
suprafața de 248 mp; -Lotul nr.14, situat în
intravilanul orașului Baia de Aramă- T103, P2,
P2/1, înscris în Cartea Funciară nr. 51960 UAT
Baia de Aramă, având suprafața de 244mp;
3.Informații generale privind documentația de
atribuire: De la sediul Primăriei Baia de
Aramă, str.Tudor Vladimirescu, nr.23, județul
Mehedinți. 3.1. Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: Documentele se pot ridica la cerere
de către potențialii ofertanți de la sediul Primăriei Orașului Baia de Aramă, cu sediul în oraș
Baia de Aramă, str.Tudor Vladimirescu, nr.23,
județul Mehedinți. 3.2. Denumirea și adresa
compartimentului din cadrul concedentului de
la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire este compartimentul
Achiziții Publice, din cadrul Primăriei Baia de
Aramă, oraș Baia de Aramă, str.Tudor Vladimirescu, nr.23, județul Mehedinți. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.54/2006: Contravaloarea documentației de
atribuire este de 100 de lei și poate fi achitată în
numerar la casieria Primăriei Orașului Baia de
Aramă. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 05.06.2019, ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: Conform documentației
de atribuire, informațiile se pot obține de la
sediul Primăriei Orașului Baia de Aramă, str.
Tudor Vladimirescu, nr.23, județul Mehedinți.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
10.06.2019, ora 16.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Baia
de Aramă, cu sediul în oraș Baia de Aramă, str.
Tudor Vladimirescu, nr.23, județul Mehedinți.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: Primăria
Orașului Baia de Aramă, cu sediul în oraș Baia
de Aramă, str.Tudor Vladimirescu, nr.23,
județul Mehedinți, în data de 11.06.2019, ora
12.00. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și sau adresa de e-mail a instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Mehedinți, bulevardul Carol I, nr.14,
Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți,
telefon: 0252.208.245, fax: 0252.314.666 și
e-mail: tr-mehedinti@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 15.05.2019.
l Anunț privind aprobarea concesionării prin
licitație publică a imobilului situat în str.Tudor
Vladimirescu, nr. 23, oraș Baia de Aramă,
județul Mehedinți, compus din unitatea individuală înscrisă în Cartea Funciară nr. 50483C1-U4 și unitatea individuală înscrisă în
Cartea Funciară nr.50483-C1-U5, proprietate
privată a orașului Baia de Aramă, având
suprafața totală construită de 1421mp, pentru

desfășurarea de activități comerciale sau de
prestări servicii. 1.Informații generale privind
concedentul: Oraș Baia de Aramă, str. Tudor
Vladimirescu, nr.23, județul Mehedinți, cod
fiscal: 4675450, tel./fax: 0252.381.473, e-mail:
primaria_bda@yahoo.com, persoană de
contact: Drind Nicoleta Loredana,
tel.0252.381.473. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii: Orașul Baia de
Aramă intenționează concesionarea prin licitație publică a imobilului situat în str.Tudor
Vladimirescu, nr.23, oraș Baia de Aramă,
județul Mehedinți, compus din unitatea individuală înscrisă în Cartea Funciară nr.50483C1-U4 și unitatea individuală înscrisă în
Cartea Funciară nr.50483-C1-U5, proprietate
privată a orașului Baia de Aramă, având
suprafața totală construită de 1421mp, pentru
desfășurarea de activități comerciale sau de
prestări servicii, documentația de atribuire a
fost aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local al Orașului Baia de Aramă
nr.20/29.03.2019. 3.Informații generale
privind documentația de atribuire: De la
sediul Primăriei Baia de Aramă, str.Tudor
Vladimirescu, nr.23, județul Mehedinți.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: Documentele se pot ridica la cerere de către potențialii ofertanți de la sediul Primăriei Orașului
Baia de Aramă, cu sediul în oraș Baia de
Aramă, str.Tudor Vladimirescu, nr.23, județul
Mehedinți. 3.2. Denumirea și adresa compartimentului din cadrul concedentului de la care
se poate obține un exemplar din documentația
de atribuire este compartimentul Achiziții
Publice, din cadrul Primăriei Baia de Aramă,
oraș Baia de Aramă, str.Tudor Vladimirescu,
nr.23, județul Mehedinți. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.54/2006. Contravaloarea documentației de
atribuire este de 100 de lei și poate fi achitată
în numerar la casieria Primăriei Orașului Baia
de Aramă. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 07.06.2019, ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: Conform documentației de atribuire, informațiile se pot obține de
la sediul Primăriei Orașului Baia de Aramă,
str.Tudor Vladimirescu, nr.23, județul Mehedinți. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
12.06.2019, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului
Baia de Aramă, cu sediul în oraș Baia de
Aramă, str.Tudor Vladimirescu, nr.23, județul
Mehedinți. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
Primăria Orașului Baia de Aramă, cu sediul
în oraș Baia de Aramă, str.Tudor Vladimirescu, nr.23, județul Mehedinți, în data de
13.06.2019, ora 12.00. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și sau adresa de e-mail a
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Mehedinți, bulevardul
Carol I, nr.14, Drobeta-Turnu Severin, județul
Mehedinți, telefon: 0252.208.245, fax:
0252.314.666 și e-mail: tr-mehedinti@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
15.05.2019.
l Debitorul SC Avicola Dr.Tr.Severin SA cu
sediul in Simian, com.Simian, jud.Mehedinti,
CIF:1606103, J25/325/1991, aflata in procedura de faliment, dosar nr. 100/101/2005 prin
lichidator judiciar, Consultant Insolventa
SPRL, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinti, scoate la vanzare
prin licitatie publica: -Bunurile imobile
Proprietate imobiliara agro - industrială
compusă din : *Ferma nr. 3 - ‘Pui carne’: - 6
Hale - constructie cu regim de inaltime P,
avand fiecare suprafaţa construită fiecare de
aproximativ 1063 mp, suprafata utila de - cca.
983 mp - 7 hale la pretul de 13.355 lei/buc. si 1
hala la pretul de 13.371 lei (reprezentand 75%
din pretul evaluat); - 8 Anexe , Magazii constructii cu regim de inaltime P, avand
suprafaţa construită totala de aproximativ 16 , 18 respectiv 23 mp - 7 anexe la pretul de
160 lei/buc.; 1 anexa la pretul de 180 lei; 1
anexa la pretul de 229 lei; 1 magazie la pretul

de 120 lei (reprezentand 100% din pretul
evaluat); *Ferma Nr. 4 -”Pui carne”: - 10 Hale
- constructie cu regim de inaltime P, avand
fiecare suprafaţa construită de aproximativ 1063 mp; suprafata utila de - cca. 983 mp - 8
hale la pretul de 13.355 lei/buc; 2 hale la pretul
de 13.371 lei (reprezentand 75% din pretul
evaluat); - 1 Filtru sanitar - constructie cu
regim de inaltime P, avand suprafaţa
construită totala de aproximativ - 198 mp;
suprafata utila de - cca. 183 mp la pretul de
2.965 lei (reprezentand 75% din pretul
evaluat); - 10 Anexe , Magazii - constructii cu
regim de inaltime P, avand suprafaţa
construită totala de aproximativ - 13 respectiv
17 mp, 1 anexa la pretul de 130 lei; 2 anexe la
pretul de 285 lei/buc.; 7 anexe la pretul de 170
lei/buc. (reprezentand 100% din pretul
evaluat); *Ferma Nr. 5 -”Oua consum”: - 4
Anexe, Magazii constructii cu regim de inaltime P, avand suprafaţa construită totala de
aproximativ - 17- 4 anexe la pretul de 170 lei/
buc.; - 3 Bazine constructie cu regim de inaltime P, avand fiecare suprafaţa construită de
aproximativ - 8 mp, 28 mp respectiv 107 mp
- 1 bazin la pretul de 8.043 lei; 1 bazin la pretul
de 2.298 lei; 1 bazin la pretul de 16.023 lei
(reprezentand 75% din pretul evaluat); Licitaţia publică va avea loc în Dr.Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinţi în data de
29.05.2019 orele 14:00. Participarea la licitatie
este conditionata de consemnarea la
Raiffeisen Bank Sucursala Dr.Tr. Severin,
pana la data inceperii licitatiei publice a unei
cauţiuni de 10% din pretul de pornire si taxele
d e
l i c i t a t i e .
N r .
cont:RO65RZBR0000060000624485. Relatii
suplimentare la telefoanele: 0752819051,
0742592183, 0252354399 sau la sediul lichidatorului judiciar. Lichidator Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator nr.54791 din
24.12.2015 al societății Umbrella Intell SRL,
cu sediul social în loc.Ștei, oraș Ștei, str.
Crinului, nr.2, jud.Bihor, J5/1235/2011,
CUI:28654986. Îl declar nul.
l S-a pierdut certificat inregistrare fiscala
emis de Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Bucuresti al societatii SC
Eco-Para-Diagnostic SRL, cu sediul social in
Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, Nr.25, Ap.1,
sector 2, numar de ordine in Registrul Comertului J40/16278/2003, Cod Unic de Inregistrare 15956834, din data de 03.12.2003, reemis
la data de 27.05.2008. Il declar nul.
l S.C. Viomit Factory SRL cu sediul în Pantelimon, Șos. de Centura nr. 4, parter, camera 1,
judeţ Ilfov, CUI 28987808 înmatriculată în
Registrul Comerţului număr J23/2153/2011
anunţă pierderea certificatelor constatatoare
emise pentru sediile secundare. Le declarăm
nule.
l Pierdut atestat de transport marfă și
persoane eliberat de A.R.R. Mehedinți la data
de 26 ianuarie 2019, pe numele Vîrtineanu
Florin. Se declară nul.
l Pierdut certificat de înregistrare al firmei
SC Fidel Compact SRL cod unic 16975516 din
data 24.11.2004, nr de ordine
J40/19313/24.11.2004, seria B nr. 1282390 cu
sediul în str. Tătulești nr. 9, bl. 85, sc. 1, et. 4,
ap.13, sect. 4. Îl declar nul.
l Andon Mihaela Victoria anunţă pierderea
legitimaţiei de serviciu nr. 773/16.12.2014,
eliberată de UNNPR.
l Pierdut certificat constatator pentru sediul
secundar din București, sectorul 5, str. Veseliei,
nr. 10, Hală 380 mp în incinta imobilului societăţii proprietate SC Industria Iutei SA, aparţinând Andera Trading SRL, CUI -7910062,
J40/9516/1995. Îl declar nul.
l Pierdut certificaat constatator nr. 36279 din
data 09.12.2008, eliberat de ORC Tulcea,
înregistrat pe numele Ivanov E. Valentin PFA
cu sediul profesional: Caraorman comuna
Crișan, jud. Tulcea. Îl declar nul.

