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OFERTE SERVICIU
l Atelier din Bucuresti, sector 
3, angajam strungari si frezori. 
0729.100.069.

l Angajăm personal în domeniul 
hotelier pentru hotel Piemon-
te-Predeal și Pensiunea Casa 
Bazna.  Așteptăm CV-ur i le 
dumneavoastră pe adresa: office@
k a r p a t e n . r o .  T e l e f o n 
021.322.04.35.

l Magnetic Scorpion Portugalia 
angajeaza Lacatusi Constructori 
Navali SudoriCO2/ Sablatori si 
Vopsitori Data de start: Imediata 
Oferta salariala: incepand de 
2100€-2300€ fara alte deduceri 
OFERIM: -O masa la pranz. 
-Contract de munca pe termen 
lung, care respecta in totalitate 
legislatia Portugheza; -Transport 
international asigurat de Magnetic 
Scorpion; -Cazare si utilitati asigu-
rate de Magnetic Scorpion; 
CERINTE:  -Exper ienta  in 
domeniu naval (constructii noi si/ 
sau reparatii). Pentru mai multe 
informatii ne puteti contacta la 
urmatoarele numere de telefon: 
+ 4 0 7 4 0 5 7 6 8 7 3  s a u 
+351/920474390 sau email: cv@
magnetic-scorpion.pt.

l Primăria Comunei Coronini, 
Județul Caraș-Severin, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale 
de execuție vacante: șef SVSU -1 
funcție, muncitor calificat III -2 
funcții și muncitor calificat I -1 
funcție. Data, ora și locul de 
desfășurare al concursului: proba 
scrisă în data de 11.09.2018, ora 
11.00, la sediul primăriei și proba 
interviu în data de 13.09.2018, ora 
11.00, la sediul primăriei. Candi-
dații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții specifice: 
1.pentru funcția de Șef SVSU: 
-studii medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -absol-
vent curs/program șef serviciu 
voluntar pentru situați i  de 
urgență; -vechime în muncă -nu 
necesită. 2.pentru funcția de 
muncitor calificat III: -studii 
generale; -vechime în muncă -5 
ani. 3.pentru funcția de muncitor 
calificat I: -studii generale; 
-vechime în muncă -1 an. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul primăriei din 
Coronini, nr.58, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afișării 
anunţului. Date de contact: 
Primăria Coronini ,  județul 
Caraș-Severin, Țundrea Ion -tel.: 
0255.544.192.

l Primăria comunei Drăgușeni, 
judeţul Botoșani, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea următorului post: Denu-
mirea postului: asistent medical 
comunitar post vacant contrac-
tual, conform H.G.286/2011. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
postliceale sanitare cu diplomă de 
licenţă; -vechime în specialitatea 
studii lor  necesare ocupări i 
postului: -. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: Proba 
scrisă: în data de 10 septembrie 
2018, ora 11.00, la sediul institu-
ției. Proba interviu: în data de 11 
septembrie 2018, ora 11.00, la 
sediul instituției. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare de 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul instituției. Date contact: 
Primăria Drăgușeni, tel./fax: 
0231.549.406.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l ANTICARIAT AURORA 
cumpărăm cărți  vechi/  noi, 
tablouri, grafică, icoane vechi, 
manuscrise, autografe, statuete, 
porțelan, diverse obiecte vechi, 
vederi vechi românești. Deplasare 
la domiciliu. 0751.221.166

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Inchiriez o camera zona Piata 
Sudului, in apartament, cu gazda 
pensionara, pentru o persoana 
(fata). Toate conditiile, modern. 
Pret 400 lei/ luna +impartirea 
cheltuielilor de intretinere. Tel: 
0772049499.

CITAŢII
l Numita Postolache Mihaela, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Valea Lupului, str.Prisăcii, nr.74, 
com.Valea Lupului, jud.Iași, este 
citată în calitatea de intimată la 
Judecătoria Iași în dosarul civil nr. 
8430/245/2018 ,  la  data  de 
04.09.2018, complet C17, ora 8.30, 
în proces cu Ochisanu Dorin în 
calitate de contestator, obiect 
dosar- contestație la executare.

l Numitul Albăstroiu Ovidiu 
Nicușor, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Com. Predești, sat 
Predești, nr.751, jud. Dolj, este 
c i ta t  ( chemat)  în  data  de 
04.10.2018, ora 09.00 la Judecă-
toria Craiova, cu sediul în mun. 
Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 30, 
Completul CMF1, în calitate de 
pârât în dosarul nr. 7315/215/2018, 
pentru cauza ce are ca obiect 

divorț, reclamantă fiind Albăstroiu 
Mariana.  

DIVERSE
S.C. „24  IANUARIE„ S.A cu 
sediul in  Ploiesti str. G-ral Draga-
lina nr. 18, inregistrata la ORC cu 
Nr.  J29/1043/1991, CUI RO 
1343490, aduce la cunostinta 
publicului ca situatiile financiare 
incheiate la  30.06.2018 au fost 
depuse la D.G.F.P Prahova si sunt 
postate pe situl societatii.

l Primăria orașului Techirghiol, 
cu sediul în orașul Techirghiol, str. 
Dr.Victor Climescu nr. 24, județul 
Constanța, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii raportului 
privind impactul asupra mediului 
pentru proiectul ”Valorificarea 
potențialului balnear și turistic al 
Lacului Techirghiol prin dezvol-
tarea infrastructurii tehnico-edili-
tare ,  s t rada  Laculu i ,  oraș 
Techirghiol”, amplasat în orașul 
Techirghiol, strada Lacului. Tipul 
deciziei posibile luate de APM 
Constanța poate fi  emiterea sau 
respingerea acordului de mediu. 
Raportul poate fi consultat la 
sediul autorității competente 
pentru  protec ț ia  mediu lu i 
Constanța, Str. Unirii nr. 23 și la 
sediul Primariei orașului Techir-
ghiol, str. Dr. Victor Climescu nr. 
24, județul Constanta, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9.00 – 16.00, 
sau pe pagina web : http://apmct.
anpm.ro  Dezbaterea publică a 
raporului privind impactul asupra 
mediului  va avea loc in Sala de 
sedințe a primariei orașului Techi-
rghiol, Str. Dr. Victor Climescu nr. 
24, localitatea Techirghiol, în data 
de 17.09.2018, începând cu orele 
16.00. Publicul interesat poate 
transmite în scris comentarii/ 
opinii /obervații privind documen-
tele menționate la sediul autorității 
competente pentru protecția 
mediului Constanța, str. Unirii nr. 
23, până la data de 17.09.2018, ora 
12.00.

l Primaria Gura Vitioarei, titular 
al proiectului “asfaltare drum 
comunal Fundeni - Malaiesti”, 
anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare 
de catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Prahova, in cadrul 
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului de a nu se 
supune procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, 
pentru proiectul “asfaltare  drum 
comunal Fundeni - Malaiesti ” 
propus a fi amplasat in comuna 
Gura Vitioarei, sat Fundeni, 
judetul Prahova. 1.proiectul deci-
ziei de incadrare si motivele care o 
fundamnteaza pot fi consultate la 
sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului Prahova 
din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacu-
zino, nr. 306, in zilele de Luni, 
Miercuri, Joi: 9,00-15,30, Vineri: 
9,00 - 13,00, precum si la urma-
toarea adresa de internet : office@
apmph.anpm.ro. Publicul interesat 
poate inainta comentarii/observatii 
la incadrare in termen de 5 zile de 
la data publicarii prezentului 
anunt, pana la data de 18.08.2018.

l CII Szöke Manea Monica Lelia, 
cu sediul în Cluj Napoca, str.Pavel 
Roșca, nr.3, ap.7, notifică deschi-
derea procedurii insolvenței în 
formă simplificată a SC Rompapir 
SRL (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în Cluj 
N a p o c a ,  s t r. L u p e n i ,  C U I 
16049558, J12/1270/2004. Credi-
torii care deţin creanţe născute 
anterior datei de 03.08.2018 au 
dreptul de a formula declaraţii de 
creanţă, care  vor fi depuse în două 
exemplare, unul la Grefa Tribuna-
lului Specializat Cluj la dosarul 
736/1285/2018, iar unul la adresa 
lichidatorului. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererilor de 
admitere  a  creanţelor  este 
27.08.2018, termen de verificare, 
întocmire și publicare  a tabelului 
prel iminar de creanţe este 
10.09.2018, termenul pentru înre-
gistrarea eventualelor contestaţii 

împotriva tabelului suplimentar 
care va fi de 7 zile de la data publi-
cării în BPI a tabelului preliminar, 
termenul de soluţionare a eventua-
lelor contestaţii și de definitivare a 
tabelului este 25.09.2018.

COMUNICAT
l Comunicat: Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. Complex Comet 
S.A., cu sediul în București, Bd. 
Timișoara Nr. 84, Sector 6, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comer-
ţului cu nr. J40/391/1991, Cod 
Fiscal: RO2622360, informează 
prin prezentul că Raportul semes-
trului I poate fi consultat la sediul 
societăţii din Bd. Timișoara nr.84, 
sector 6, București sau pe pagina 
de web a societăţii www.complex-
comet.ro. Raportul semestrului I a 
fost transmis către  ATS-AeRO- 
B.V.B. și A.S.F. România, în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la sediul societăţii 
sau la telefon 021.444.18.66.  S.C. 
Complex Comet S.A. informează  
publicul larg că situaţiile finan-
ciare ale societăţii la data de 
30.06.2018 aferente primului 
semestru din 2018 nu au fost audi-
tate.  S.C. Complex Comet S.A. 
Adrian Herdelau.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava judetul Iasi, 
organizeaza licitatie publica 
deschisa in data de 21.08.2018 ora 
10.00 pentru vanzare teren in 
suprafata de 600mp pe care se afla 
o constructie proprietate privata 
situat in localitatea Miroslava. 
Data limita pentru depunerea 
ofertelor: 20.08.2018 ora 16:00. 
Caietul de sarcini poate fi obtinut 
de la Biroul Achizitii Publice din 
cadrul Primariei comunei Miro-
slava, judetul Iasi. Costul Caie-
tului de sarcini este de 50 lei.

l Primăria  comunei Clinceni, cu 
sediul în comuna Clinceni, strada 
Principală, nr. 107A, judeţul Ilfov, 
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tel/fax 369.43.93/369.40.41, cod 
fiscal 6506628, e-mail primaria-
clinceni@yahoo.com, organizează 
licitaţie publică deschisă privind 
concesionarea imobilului cu desti-
naţie policlinica, în suprafaţă de 
412,72 mp –suprafaţa construită 
desfăsurată, strada Solariilor nr. 
50, ce aparţine domeniului  public 
al comunei Clinceni. Costul docu-
mentaţiilor pentru înscrierea la 
licitaţie este de 500 lei fară TVA 
şi se achita la caseria Primăriei 
comunei Clinceni, iar garanţia de 
participare este 5000 lei. a) data 
la care pot ridica documentaţiile 
privind licitaţia 20.08.2018; b) 
adresa de unde se ridică docu-
mentaţiile privind licitaţia: 
Primăria comunei Clinceni, 
comuna Clinceni, strada Princi-
pală, nr. 107 A, judeţul Ilfov- 
compartimentul contabilitate; c) 
adresa unde se depun ofertele 
Primăria comunei Clinceni; d) 
termenul limita de depunere a 
ofertelor 04.09.2018  ora 11:00; e) 
data  desch ider i i  o fer te lor 
04.09.2018 ora 13:00- la sediul 
Primăriei comunei Clinceni. 
Soluţionarea litigiilor apărute în 
legatură cu atribuirea, încheierea, 
excutarea, modificarea şi înce-
tarea contractului de concesiune, 
precum şi a celor privind acor-
darea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor legii  conten-
c iosu lu i  admin i s t ra t iv  nr. 

544/2004, cu modificările ulteri-
oare.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Drajna, sat Drajna de 
Sus, str.Neagoe Basarab, nr.25, 
județul Prahova, cod fiscal: 
2843973, telefon: 0244.290.202, 
fax: 0244.290.736, email: secretar.
drajna@gmail.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
concesionat: suprafață de 58.382 
mp teren neproductiv, situat în 
comuna Drajna, sat Drajna de 
Jos, T83, parcela 3737, județul 
Prahova, bun public. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire a fost 
î n t o c m i t ă  c o n f o r m  O U G 
nr.54/2006. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Documentaţia de atri-
buire poate fi cumpărată de la 
Primăria comunei Drajna, la 
cerere. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Birou 
Secretar din cadrul Primăriei 

Comunei Drajna, sat Drajna de 
Sus, str.Neagoe Basarab, nr.25, 
județul Prahova. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Taxa de participare la 
licitaţie este de 50Lei, contrava-
loarea documentaţiei este de 20 
Lei, iar garanţia de participare la 
licitaţie este de 730Lei şi se achită 
la casieria Primariei Comunei 
Drajna. 3.4. Data limită pentru 
s o l i c i t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
10/09/2018, ora 09.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: Comuna Drajna, 
sat Drajna de Sus, str.Neagoe 
Basarab, nr.25, județul Prahova. 
4.1.Data limită de depunere a 
ofertelor: 11/09/2018, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei 
Drajna, sat Drajna de Sus, str.
Neagoe Basarab, nr.25, județul 
Prahova. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 2 exemplare: original 
+copie. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 12.09.2018, 
ora 13.00, la sediul Primăriei 
Comunei Drajna, sat Drajna de 
Sus, str.Neagoe Basarab, nr.25, 
județul Prahova. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-

narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Prahova -Secția 
Contencios Administrativ, B-dul 
Republicii, nr.15, et.3, telefon: 
0244.511.110, fax: 0244.529.107, 
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. 
7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 14.08.2018.

PIERDERI
l Pierdut Document Control nr. 
2 0 2 4 1 4 2  p e  n u m e l e  S . C . 
ZG-CELLS EUROPE S.R.L., 
Ploiesti, Prahova. Se declara nul.

l Pierdut atestat manager trans-
port persoane, pe numele Ignat 
Alexandru, eliberat de ARR Dolj. 
Îl declar nul.

l SC MATIS SERV TOUR SRL 
ANUNȚĂ PIERDEREA ANEXEI 
LA CERTIFICATUL DE CLASI-
FICARE NR. 10506/7047 DIN 
12-10-2016, AL VILEI FELIX DIN 
SINAIA, STR. M. KOGĂLNI-
CEANU, NR. 44, JUD. PRAHOVA, 
ANEXA FIIND DENUMITĂ 
“FIȘA PRIVIND ÎNCADRAREA 
NOMINALĂ A SPAȚIILOR DE 
CAZARE PE CATEGORII DIN 
UNITATEA VILA FELIX”.

l Pierdut certificat de pregatire 
profesionala a conducatorului 

auto eliberat de ARR Valcea pe 
numele Anițescu Constantin 
Bogdan – comuna Nicolae 
Balcescu, sat Linia Hanului, jud. 
Valcea. Se declara nul.

l Pierdut atestat manager de 
transport marfa eliberat de ARR 
Valcea pe numele Boangăr Florin 
Daniel, din com. Galicea, sat 
Bratia din Deal, jud. Valcea. Se 
declara nul.

l SC BiB & Dandy SRL avand 
numarul  J06/850/2004  d in 
17/11/2004 si CUI 16952350 din 
18/11/2004 cu sediu social in 
Bistrita str. Nasaudului bl5, sc. 
A, ap. 1, jud. Bistrita Nasaud 
anunt pierderea certificatelor 
constatatoare pt. SC BiB & 
Dandy SRL.

l Pierdut acte diplomă de licenţă 
pe numele Bărbulescu Luana fostă 
Costea Luana, Universitatea 
Ecologică şi acte diplomă de liceu 
Colegiul Naţional Ion Luca Cara-
giale pe numele Costea Luana.

l Pierdut plăcuţă de autorizaţie 
taxi cu nr. 258  B- 11 -VEA pe 
PFA Costache Ștefan.

l Pierdut card de avocat pe 
numele Vlad Mariana. Îl declar 
nul.


