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OFERTE SERVICIU
l Serviciile Comerciale Romane SA anga-
jeaza in Bicaz , jud.Neamt, 10 muncitori 
piscicoli. Este necesara cunoasterea limbii 
engleza nivel mediu . Data limita de depunere 
a cv-urilor 20.02.2020 ora 12. Relatii supli-
mentare la 0748882488.

l SC Zola Food International SRL anga-
jează: pentru punctul de lucru din sat Vestem, 
com.Șelimbăr, jud.Sibiu, Lucrător comercial, 
COR 522303- 1 post. Cerințe: studii: medii, 
experiență: nu este necesară; alte cerințe: 
capacitate de lucru în echipă, flexibilitate, 
abilități de comunicare, capacitate de a lua 
decizii, receptivitate. Notă: cei interesați vor 
depune Curriculum Vitae. Contact: email: 
a l ina .bounegru@tonka.ro ;  te lefon: 
+40749.195.800.

l Centrul de Cercetări Financiare şi Mone-
tare al Academiei Române ,,Victor Slăvescu”, 
cu sediul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie 
nr.13, scoate la concurs 1 post de asistent 
cercetare ştiinţifică cu normă întreagă, în 
domeniul financiar- monetar. Condiţiile şi 
cerinţele minime sunt cele prevăzute în Legea 
nr. 319/2003, privind statutul personalului de 
cercetare- dezvoltare. Depunerea dosarelor se 
face în termen de 30 zile de la publicare, până 
la data de 19.03.2020, ora 12,00. Relaţii la tel. 
021.318.24.19 sau la sediul unităţii, aripa 
Vest, etaj 5, cam. 5315 Secretariat.

l Spitalul Tichileşti Leprozerie, cu sediul în 
oraşul Isaccea, judeţul Tulcea, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: Infirmieră, 1 post, pe peri-
oadă nedeterminată ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 11.03.2020, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 13.03.2020, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Școală generală; -Curs de infir-
miere, organizat de Ordinul Asistenților 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților 
Medicali din România, sau curs de infirmiere, 
organizat de furnizori autorizați de Ministe-
rului Muncii şi Justiției Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătății; -6 luni vechime în 
activitate. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Spitalului Tichileşti. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului Tichileşti, 
persoană de contact: Ec.Voicu Simona, 
telefon 0240.540.339, e-mail: sptichilesti@
yahoo.com

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldove-
nesc, jud.Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi: -un 
post contractual temporar vacant, conform 
HG nr.286/2011, de: -asistent medical, în 
cadrul Secției Obsterică-Ginecologie -sala de 
operație a Spitalului Municipal Câmpulung 
Moldovenesc; -un post contractual temporar 
vacant, conform HG nr.286/2011, de: -asistent 
medical, în cadrul Compartimentului Neona-
tologie al Secției Obsterică-Ginecologie a 
Spitalului Municipal Câmpulung Moldove-
nesc. Condiții specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a ocupării funcției 
contractuale: -studii -diplomă de şcoală post-
liceală sanitară sau echivalentă, sau diplomă 
de studii postliceale sanitare prin echivalare; 
-nu se solicită vechime în muncă. Calendar 
concurs: -04.03.2020, ora 12.00 -proba scrisă; 
-06.03.2020, ora 12.00 -proba practică. Dosa-
rele pentru înscrierea la concurs se vor 
depune la Biroul RUNOS şi Contencios al 
Spitalului Municipal Câmpulung Moldove-
nesc, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului şi vor cuprinde următoa-
rele acte: -cerere de înscriere la concurs; 
-copie după certificatul de naştere, căsătorie, 
naştere a copiilor, buletin, diplomă de studii; 
-autorizație de liberă practică şi asigurare de 

răspundere civilă profesională (malpraxis), pe 
anul în curs; -copia carnetului de muncă, sau, 
după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă; -fişa medicală -fişa de 
aptitudini medicina muncii; -Curiculum 
Vitae; -recomandare de la ultimul loc de 
muncă, acolo unde este cazul; -cazier judiciar; 
-certificat de integritate comportamentală, 
conform Legii nr.118/2019. Taxa concurs  
-100Lei. Relaţii suplimentare referitoare la 
tematică şi bibliografie se pot obține de la 
sediul unităţii sau la telefon 0230.312.023, 
între orele 07.30-16.00. Persoană de contact: 
Mera Nicoleta-Mariana.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, jud.
Olt, str.Crişan, nr.5, organizează concurs de 
recrutare pentru funcțiile contractuale de 
executie vacante, pentru ocuparea unui post 
vacant de referent de specialitate, gradul I, 
nivel studii S, pe perioadă nedeterminată la 
Serviciul Administrativ, Aprovizionare şi 
Transport pentru Ambulatoriul integrat 
Spitalului, cu cabinete în Drăgăneşti-Olt. 
Condiţii specifice de participare: -Pentru 
postul vacant referent de specialitate, gradul 
I, nivel studii S: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina, în data de 12.03.2020, ora 
09.00 -proba scrisă şi proba interviu în termen 
de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă. Dosa-
rele se depun la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNO, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării anun-
ţului, până în data de 02.03.2020 şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. Biblio-
grafia de concurs este afişată la sediul unităţii 
şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). 
Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţa Slatina 
-Serviciul RUNO sau la numărul de telefon 
0349.802.550.

l Administraţia Municipală pentru Consoli-
darea Clădirilor cu Risc Seismic organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant (contractual) din cadrul Comparti-
mentului Relația cu PUblicul şi Registratură: 
Inspector de specialitate S, grad profesional 
IA –1 post; Condiții specifice privind 
ocuparea postului de Inspector de specialitate 
S, grad profesional IA: -pregătirea de specia-
litate: studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime minimă în speciali-
tatea necesară: 5 ani. Proba scrisă se va 
desfăşura în data de 11.03.2020, ora 11:00 la 
sediul Administraţiei Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic din 
Calea Plevnei nr.53 iar interviul se va susţine 
într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise. Dosarele se 
pot depune în perioada 18.02- 02.03.2020 la 
sediul Administraţiei Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, 
Serviciul Resurse Umane, luni- vineri între 
orele 10.00-15.00. Cerinţele specifice privind 
ocuparea postului se vor afişa la sediul Admi-
nistraţiei Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic şi pe site-ul 
A.M.C.C.R.S. (www.amccrs-pmb.ro) şi pe 
portalul posturi.gov.ro. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de telefon 
0219529 interior 206, persoana de contact 
Ștefan Rovana.

l Centrul de Informare şi Documentare 
Economică scoate la concurs un post contrac-
tual vacant, de execuție, respectiv redactor 
gradul IA, cu studii superioare, normă 
întreagă, pe durată nedeterminată, speciali-
tatea limba engleză, cercetare documentară şi 
producție redacțională în domeniul cercetării 
economice academice. Condiții pentru 

ocuparea postului: studii superioare de speci-
alitate de lungă durată (minimum 4 ani) şi 
titlul de doctor în ştiințe. Deținerea titlului de 
doctor în economie constituie un avantaj în 
analiza dosarelor de concurs. Minim 7 ani 
vechime în muncă, minim 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției. Actele necesare pentru dosarul de 
concurs sunt afişate la sediul instituției şi se 
depun la Biroul organizarea muncii, contabi-
litate- financiar, administrativ şi evidență 
personal, camera 205, parter, din Bucureşti, 
Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, până la 
data de 3 martie 2020 inclusiv, ora 15:00. 
Concursul constă în analiza şi evaluarea 
dosarelor candidaților, proba scrisă şi proba 
interviului şi se va desfăşura la sediul 
Centrului din Calea 13 Septembrie nr. 13, 
sector 5, Bucureşti, în zilele de 4 martie - 17 
martie 2020 (4 martie -selecția dosarelor, 11 
martie ora 10- proba scrisă, 17 martie ora 10- 
interviul). Relații suplimentare se pot obține 
zilnic, între orele 9 şi 15, la telefon 
021.318.81.06 interior 2038, sau la sediul 
Centrului, camera 205, parter.  

l Direcția Generală de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Sector 6 din str. Cerni-
şoara nr. 38-40, sector 6, organizează concurs 
pentru ocuparea posturilor vacante personal 
contractual de execuție, perioadă nedetermi-
nată, în data de 11.03.2020 ora 10.00 proba 
scrisă şi interviul în data de 17.03.2020 ora 
10.00. Posturi şi Cerinţe de participare la 
concurs Direcția Protecția Copilului: 
Complex de Servicii de Recuperare: •2 
posturi de îngrijitori: -Studii generale; 
-Vechime - nu este cazul. Centrul de Plasa-
ment “Acasă”: •1 post instructor de educație 
(se lucrează în ture): -Studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -Vechime- nu este 
cazul. Centrul de zi de Recuperare pentru 
Copii cu Disfuncții Neuropsihice “Ghencea”: 
•1 post de psiholog: -Studii universitare de 
licenta absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalenta în psiho-
logie;  -Atestat de liberă practică în psihologie 
clinică şi consiliere psihologică/ psihoterapie; 
-Vechime în domeniul intervenției de recupe-
rare a copilului cu dizabilități minimum 1 an. 
Centrul de zi de Recuperare pentru Copii cu 
Disfuncții Neuropsihice “Ghencea”: •1 post 
de psihopedagog: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalenta în 
psihopedagogie specială; -Vechime - nu este 
cazul. Centrul de Primire şi Evaluare în 
Regim de Urgență “Arlechino”: •1 post de 
educator: -Sudii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalenta în domeniul ştiințelor sociale, 
ştiințelor umaniste şi arte; -Vechime - nu este 
cazul. Posturi şi Cerinţe de participare la 
concurs Direcția Economică: Centrul de zi 
“Neghiniță”: •2 posturi de infirmieră: -Studii 
generale; -Certificat calificare infirmieră/baby 
sitter/ îngrijitor copil sau adeverință curs în 
desfăşurare; -Vechime- nu este cazul. Centrul 
de zi “Neghiniță”: •1 post îngrijitoare: -Studii 
generale; -Vechime - nu este cazul. Centrul de 
zi “Pinocchio”: •3 posturi de infirmieră: 
-Studii generale; -Certificat calificare infir-
mieră/ baby sitter/ îngrijitor copil sau adeve-
rință curs în desfăşurare; -Vechime- nu este 
cazul. Posturi şi Cerinţe de participare la 
concurs Direcția Protecție Socială: Birou 
„Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârst-
nice”: •2 posturi de îngrijitor: -Studii gene-
rale; -Vechime: nu este cazul. Management de 
Caz pentru Persoane Adulte cu Handicap: •3 
posturi de asistent social: -Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalenta în asis-
tență socială; -Aviz de exercitare a profesiei 
de asistent social; -Vechime: minimum 6 luni 
în specialitatea studiilor. Cantina Socială 
Uverturii: •1 post de referent: -Studii medii 

absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-Vechime în muncă: minimum 2 ani. Centrul 
de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități Uverturii: •1 post de 
îngrijitor: -Studii generale; -Vechime: nu este 
cazul. Serviciul Evaluare Complexă Persoane 
Adulte cu Handicap: •1 post de asistent 
social: -Studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalenta în asistență socială; -Aviz de 
exercitare a profesiei de asistent social; 
-Vechime: minimum 6 luni în specialitatea 
studiilor. Posturi şi Cerinţe de participare la 
concurs Direcția Generală: Centrul pentru 
Persoane Vârstnice „Sf. Mucenic Fanurie”: •1 
post îngrijitor: -Studii generale; -Vechime: nu 
este cazul. Centrul pentru Persoane Vârstnice 
„Floare Roșie”: •1 post de îngrijitor: -Studii 
generale; -Vechime: nu este cazul. Posturi şi 
Cerinţe de participare la concurs Direcția 
Strategii Comunicare: Centrul de zi “Floare 
de Colţ”: •2 posturi de educator: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lenta în domeniul ştiințelor sociale, ştiințelor 
umaniste şi arte; -Vechime: nu este cazul. 
Centrul de zi “Floare de Colţ”: •3 posturi de 
infirmiere:  -Studii generale; -Certificat de 
calificare infirmier/ Baby sitter/ îngrijitor copil 
sau adeverinţă curs în desfăşurare; -Vechime: 
nu este cazul. Centrul de zi “Sf. Împaraţi 
Constantin și Elena “: •1 post instructor de 
educaţie:  -Studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -Vechime- nu este cazul. 
Centrul de zi “Sf. Andrei”: •1 post de 
educator:  -Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalenta în domeniul ştiințelor 
sociale, ştiințelor umaniste şi arte; -Vechime: 
nu este cazul. Centrul de zi “Sf. Andrei”: •1 
post de infirmieră: -Studii generale; -Certi-
ficat de calificare infirmier/ Baby sitter/ îngri-
jitor copil sau adeverinţă curs în desfăşurare 
Vechime: nu este cazul. Centrul de Recreere şi 
Dezvoltare Personală “Conacul Golescu 
Grant”: •1 post instructor de educație: -Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

ANUNȚ de participare la licitație. 1. Primăria Municipiului Galați - cod fiscal: 3814810, str. Domnească nr. 54, tel: 
0236.307.718/ fax: 0236/461.460, email: contracte.teren@primariagalati.ro; 2. Primăria Municipiului Galați 
organizează, în data de 03.03.2020, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de 
spațiu medical, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în str. Nucului nr. 3, apartament 13, etaj I; 3. 
Imobilul este compus din: cameră în suprafață de 12,75 mp, cotă indiviză de 4,62% din terenul aferent 
apartamentului în suprafață de 20,97 mp, precum şi cota indiviză de 4,62% din părțile comune din imobil în 
suprafață de 10,33 mp, având nr. cadastral nou 1108711-C1-U13; 4. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi 
venituri la bugetul local al Municipiului Galați şi desfăşurarea unor servicii medicale în condiții optime; 5. Informații 
privind documentația de participare: 5.1. Documentația de participare se poate solicita şi obține de la sediul 
Primăriei Municipiului Galați, Serviciul Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale; 5.2. Prețul 
Caietului de Sarcini este de 50 lei; 6. Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună 
plicuri cu documentele de calificare, în conformitate cu documentația de participare; 6.1. Data limită de depunere 
a plicurilor: 02.03.2020, ora 13.00; 6.2. Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. 
Domnească nr.54, Biroul Registratură; 6.3. Plicurile se vor depune intr-un singur exemplar; 7. Data şi locul în care 
se va desfăşura şedinta publică de licitație: 03.03.2020, Primăria Municipiului Galați; 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax, email al instituției competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei nr.153, jud. Galați, tel: 0236/412130, email: tr-galati-
comunicare@just.ro; 9. Persoană de contact: Chițu Laura, tel. 0236/307.718.

Primăria Municipiului Brăila, anunţă organizarea licitaţiei 
publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, 
pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat 
al Municipiului Brăila în suprafaţă de 5.775,00 mp, situat în Brăila, 
DN 22B Km 0+400, lot 2/1, NCP 91551, în vederea edificării unui 
obiectiv economic.

Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, 
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:

- Etapa I, de verificare și analizare a ofertelor,  în data 19.03.2020, 
ora 10:00.

- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de 
maximum 10 zile de la finalizarea primei etape.

Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt 
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format 
hârtie de la sediul organizatorului, et. 5, cam. 508, urmare unei 
solicitări scrise și achitarea prețului de 300 lei, începând cu data 
prezentului anunț și până cel mai târziu în data de 18.03.2020.

Primăria Municipiului Brăila, anunţă organizarea licitaţiei 
publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, 
pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat 
al Municipiului Brăila în suprafaţă de 440,00 mp, situat în Brăila, 
Calea Galați, nr. 363A, NCP 85776, în vederea edificării unui obiectiv 
economic.

Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, 
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:

- Etapa I, de verificare și analizare a ofertelor,  în data 19.03.2020, 
ora 09:00.

- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de 
maximum 10 zile de la finalizarea primei etape.

Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt 
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format 
hârtie de la sediul organizatorului, et. 5, cam. 508, urmare unei 
solicitări scrise și achitarea prețului de 300 lei, începând cu data 
prezentului anunț și până cel mai târziu în data de 18.03.2020.
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-Vechime- nu este cazul. Dosarul de înscriere 
la concurs se depune în perioada 19.02.2020 
- 03.03.2020 în intervalul orar 10:00-14:00 la 
sediul DGASPC Sector 6, din strada Cerni-
șoara nr.38-40, București Sector 6, și trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documente 
prevăzute la art.6, secț.2, conform H.G. 
nr.286/2011 *actualizată. Concursul se va 
desfășura la sediile DGASPC Sector 6 din 
Aleea Istru nr.4, Str. Floare Roșie nr.7A și 
Aleea Țibleș nr.64 Sector 6, București- infor-
mații suplimentare regăsindu-se în anunțul 
publicat la sediul din str. Cernișoara nr. 38-40, 
precum și pe pagina de internet a DGASPC 
Sector 6. Condiţiile de desfășurare a concur-
sului sunt afișate la sediul DGASPC Sector 6, 
din str. Cernișoara nr.38-40, București Sector 
6 și pe pagina de internet www.asistentaso-
ciala6.ro. Relații suplimentare la tel. 
021/745.72.37 int.133.

l Direcţia Generală de Impozite și Taxe 
Locale Sector 6 anunţă organizarea concur-
sului pentru ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie vacantă, respectiv: •1 post de 
referent grad debutant, în cadrul Serviciului 
Petiții, Registratură și Arhivă; Desfășurarea 
concursului: •Proba scrisă- 11.03.2020, ora 
10.00; •Interviul- data și ora vor fi comuni-
cate ulterior. Locul organizării probei scrise: 
sediul D.G.I.T.L Sector 6, situat în Str. 
Drumul Taberei, nr. 18, Sector 6, București. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data apari-
ției anunțului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, respectiv în intervalul 
19.02.2020– 03.03.2020. Coordonate de 
contact pentru primirea dosarelor de concurs: 
-adresa de corespondență– Str. Drumul 
Taberei, nr.18, Sector 6, București; -telefon/ 
fax- 021.413.77.90/ 021.413.77.89; -telefon 
Biroul Resurse Umane- 0374.817.720; -e-mail: 
biroul.resurseumane@taxelocale6.ro; 
-persoană de contact: Gheorghe Alina- 
Inspector, Biroul Resurse Umane. Selecția 
dosarelor de concurs are loc în termen de 2 
zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere a dosarelor, respectiv 05.03.2020 și 
rezultatul acesteia se va afișa la sediul institu-
ției și pe pagina de internet www.taxelocale6.
ro. Dosarul de înscriere depus de către candi-
dați la concurs, va conține în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr. 
286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului- cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. Condițiile 
de participare la concurs, bibliografia și atri-
buțiile prevăzute în fișa postului, se afișează la 
sediul D.G.I.T.L. Sector 6 și pe pagina de 
internet www.taxelocale6.ro. •Condițiile de 
participare pentru postul de referent grad 
debutant - Serviciul Petiții, Registratură și 
Arhivă: -Studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
-Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției contractuale de referent 
grad debutant - nu este cazul.

l În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 
din Regulamentul- cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, Institutul de Studii Avansate pentru 
Cultura și Civilizația Levantului, organizează 
concurs la data de 11.03.2020, la sediul din 
Bd. Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, Bucu-
rești, pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante de conducere și execuție: 
-1 post post expert grad IA (S) perioadă deter-
minată 3 ani, norma 8h/zi în cadrul Departa-
mentului istoria culturii și civilizației 
Levantului; -1 post post expert grad IA (S) 
perioadă determinată 3 ani, norma 8h/zi în 
cadrul. Departamentului diplomație cultu-
rală; -1 post expert debutant (S) perioadă 
determinată  3 ani, norma 4h/zi în cadrul 
Departamentului natură, cultură și societate; 
-1 post expert grad IA (S) perioadă nedeter-
minată, normă 8h/zi în cadrul Compartimen-
tului achiziții publice. Concursul va consta în 
3 etape succesive, după cum urmează: 
-selecția dosarelor de înscriere; -proba scrisă 
se va susține în data 11.03.2020, la sediul 
ISACCL din bd. Mareșal Constantin Prezan, 
nr. 2A, sector 1, București, ora susținerii 
concursului va fi anunțată pe site-ul Institu-

tului la secțiunea „Cariere”; -susținerea 
interviului care se va comunica odată cu 
rezultatul de la proba scrisă. Condițiile gene-
rale și condițiile specifice se regăsesc pe site-ul 
Institutului. Anunțul de concurs este dispo-
nibil online accesând adresa www.institutle-
vant.ro, secțiunea Cariere. Bibliografia de 
concurs se găsește pe site-ul ISACCL, secți-
unea Cariere. Dosarele se depun în perioada 
19.02.2020- 03.03.2020, la sediul Institutului, 
din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, 
sector 1, București, în intervalul orar luni- joi  
8:30-16:00 și vineri 8,30-14,00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la secretariat 
ISACCL, telefon 0723.289.799.

l Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
organizează concurs pentru ocuparea a 21 
posturi de asistent social, în afara organi-
gramei, în județele Alba, Arad, Argeș, Brăila, 
București Sector 4, Buzău, Călărași, 
Constanța, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, 
Gorj, Harghita, Hunedoara, Prahova, Neamț, 
Teleorman, Timiș, Tulcea, Sălaj, Vrancea din 
cadrul Direcției Generale Planificare Buge-
tară și Management Financiar- Unitatea de 
Implementare a proiectului „INTESPO 
-Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Servi-
ciului Public de Ocupare, în data de 17 martie 
2020, ora 10.00- proba scrisă și în data de 23 
martie 2020, ora 10.00– interviul. Condiţiile 
de participare:  •Studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul asistență socială; •Vechime 
în specialitatea studiilor: minim 1 an; 
•Înscriere în Colegiul Asistenților Sociali sau 
declarație pe proprie răspundere că până la 
semnarea contractului individual de muncă 
va prezenta înregistrarea sa în CAS/în caz 
contrar concursul/ examenul este declarat 
nul. Menționăm că depunerea dosarelor de 
concurs se face în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului. Condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia și actele 
solicitate candidaților pentru dosarul de 
înscriere sunt afișate la sediul ministerului și 
pe site-ul  www.mmuncii.ro -secțiunea 
carieră. Date de contact secretar comisie: 
Direcț ia  Resurse  Umane,  te lefon: 
021/315.72.26, e-mail Concurs.Intespo@
mmuncii.gov.ro.

l Administraţia Spitalelor și Serviciilor 
Medicale București, cu sediul în București, 
Str. Sf. Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate la 
concurs următoarele posturi contractuale 
vacante: 1 post Auditor IA (S); 1 post Consi-
lier juridic II (S); 1 post Inspector de speciali-
tate II (S); 1 post Inspector de specialitate 
debutant (S); 2 posturi Şofer I (M; G). Proba 
scrisă se va desfășura în data de 11.03.2020, 
iar proba interviu în data de 17.03.2020. 
Termenul limită de înscriere va fi data de 
03.03.2020, orele 14:00, dosarul de concurs 
urmând să fie depus la Serviciul  Resurse 
Umane din cadrul Administraţiei Spitalelor și 
Serviciilor Medicale București din Bd. Dimi-
trie Cantemir Nr. 1, Bl. B2, Parter, Sector 4. 
Informaţii suplimentare privind condiţiile 
specifice pentru înscrierea și participarea 
candidaţilor la concurs se pot obţine la Servi-
ciul Resurse Umane, pe site-ul instituţiei 
w w w. a s s m b . r o  s a u  l a  t e l e f o n 
031.433.74.45/031.433.74.46.

l Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București organi-
zează concurs în temeiul legal al H.G. 
286/2011, cu modificările și completările ulte-
rioare, în vederea ocupării pe perioadă nede-
terminată a următoarelor posturi vacante de 
natură contractuală de execuție:  DIRECȚIA 
ECONOMICĂ: • Creșa „Cerceluș”: - 3 posturi 
îngrijitor copii: Condiții specifice de partici-
pare: Studii generale, nu se solicită vechime în 
muncă; - 1 post îngrijitor clădiri: Condiții 
specifice de participare: Studii generale, nu se 
solicită vechime în muncă. • Creșa „Greie-
rașul”: - 3 posturi îngrijitor copii: Condiții 
specifice de participare: Studii generale, nu se 
solicită vechime în muncă; - 2 posturi îngrijitor 
clădiri: Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în muncă. 
Creșa „Potcoava”: - 3 posturi îngrijitor copii: 
Condiții specifice de participare: Studii gene-
rale, nu se solicită vechime în muncă. Creșa 
„Ghiocelul”: - 1 post îngrijitor copii: Condiții 
specifice de participare: Studii generale, nu se 
solicită vechime în muncă. Direcția Pentru 
Protecția Drepturilor Copilului • Centrul de 
Zi  „Lizuca”: - 2 posturi îngrijitor copii: 
Condiții specifice de participare: Studii gene-

rale, nu se solicită vechime în muncă; - 1 post 
muncitor necalificat (ajutor de bucătar): 
Condiții specifice de participare: Studii gene-
rale, nu se solicită vechime în muncă; • Casa 
de Tip Familial „Crinul Alb”: - 1 post infir-
mier: Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în muncă; 
pentru candidații cu o vechime în specialitate 
de cel putin 6 luni, se solicită curs de infirmier. 
Direcția de Protecție Socială • Centrul de Zi 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. 
Lucian”: - 1 post îngrijitor clădiri: Condiții 
specifice de participare: Studii generale, nu se 
solicită vechime în muncă; • Complex de 
Servicii Unirea - Atelier de spălătorie „Brio 
Group” - 2 posturi spălătoreasă: Condiții 
specifice de participare: studii generale, nu se 
solicită vechime în muncă, norma de muncă 
de 8 ore/zi. Pentru a ocupa un post vacant, 
candidatul trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții generale prevăzute la art. 3 din 
REGULAMENTUL - CADRU privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale și criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalui contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat prin 
H.G. nr. 1027/2014: • Are cetățenie română, 
cetățenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în România; 
• Cunoaște limba română, scris și vorbit; • Are 
vârsta minimă reglementată de prevederile 
legale; • Are capacitate deplină de exercițiu; • 
Are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unitațile sanitare abilitate; • 
Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, 
de vechime sau alte condiții specifice, potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; • Nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau în legă-
tura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care l-ar face incompatibil cu exercitarea func-
ției, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. Candidații vor depune personal 
dosarele de concurs începând cu data de 
18.02.2020 (data publicării anunțului)  pe o 
perioadă de 10 zile lucrătoare, conform legisla-
ției în vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. S3 din 
Str.Parfumului, nr 2-4, sector 3, București, 
astfel: L - J: 9:00-16:30, V: 9:00-13:30. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să conțină: 1. 
Cerere de înscriere la concurs; 2. Curriculum 
Vitae - model European; 3. Copie după actul 
de identitate; 4. Copie după diploma de studii; 
5. Copie după alte acte care să ateste efectu-
area unor specializări /perfecționări; 6. Copie 
după cartea de muncă actualizată până la data 
de 31.12.2010 și/sau adeverință eliberată de 
angajator sau ITM care să ateste vechimea în 
muncă și vechimea în specialitatea studiilor; 7. 
Copie după adeverință care să ateste vechimea 
în muncă și vechimea în specialitatea studiilor 
după data de 01.01.2011, eliberată de anga-
jator și extras REVISAL certificate conform cu 
originalul de către angajator (după caz eliberat 
de ITM); 8. Cazier judiciar (fără fapte penale 
înscrise în cazier), sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; Candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concursului; 9. 
Adeverința medicală, care atestă starea de 

sănătate corespunzătoare, (eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie sau de către unități 
sanitare abilitate) și trebuie să conțină în clar 
numărul, data, numele emitentului, calitatea 
acestuia în formatul standard stabilit de Minis-
terul Sănătății. 10. Certificat de integritate 
comportamentală (eliberat cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către Poliția 
Română, conf. Legii nr. 118/2019), sau o decla-
rație pe propria răspundere cu privire la obli-
gația de a completa dosarul până cel târziu la 
data desfășurării primei probe a concursului 
cu certificatul de integritate comportamentala 
in original; Candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere, are obligaţia 
de a completa dosarul de concurs cu originalul 
certificatului de integritate comportamentală, 
cel mai târziu până la data desfășurării primei 
probe a concursului. NOTĂ: Copiile după 
actele menționate la punctele 3, 4, 5, 6, 7, se 
prezintă însoțite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformitate cu origi-
nalul de către secretarul comisiei de concurs, 
sau se prezintă copii legalizate de către candi-
dați. Concursul va consta în 3 etape succesive: 
- selecția dosarelor de înscriere, - proba prac-
tică, - proba interviu. Se pot prezenta la urmă-
toarea etapă numai candidaţii declaraţi admiși 
la etapa precedentă. Proba practică și interviul 
se susțin din bibliografia afișată pe site-ul 
institutiei, http://www.dgaspc3.ro/despre-noi/
oportunitati-angajare.  Proba practică va avea 
loc în data de 11.03.2020, ora 10.00.  Proba 
interviu până în data de 17.03.2020, ora 10.00 
(în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţi-
nerii probei practice). Rezultatele selecției 
dosarelor se afișează la sediul instituției și pe 
pagina de internet în termen de maximum 
două zile lucrătoare de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor. Rezultatele 
probei practice și a probei interviu se vor afișa 
la sediul instituției și pe pagina de internet în 
termen de maximum o zi lucrătoare de la 
finalizarea fiecărei probe. Informații suplimen-
tare în ceea ce priveste locația unde se va 
desfășura concursul se pot obține la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 3 din Str. Parfu-
mului, nr. 2-4, sector 3, București sau la 
numărul de telefon 0730013862. Director  
General, Mihaela Ungureanu.

l Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București orga-
nizează concurs în temeiul legal al H.G. 
286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, în vederea ocupării pe perioadă 
nedeterminată a următoarelor posturi 
vacante de natură contractuală de execuție: 
DIRECȚIA ECONOMICĂ• Creșa 
„Cerceluș”: - 1 post educator puericultor: 
Condiții specifice de participare: Studii medii, 
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
certificat absolvire curs formare educator 
puericultor/specializat/liceu pedagogic, nu se 
solicită  vechime în specialitate; • Creșa 
„Greierașul”: - 2 posturi educator puericultor: 
Condiții specifice de participare: Studii medii, 
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
certificat absolvire curs formare educator 
puericultor/specializat/liceu pedagogic, nu se 
solicită  vechime în specialitate; • Creșa 
„Ghiocelul”: - 1 post educator puericultor: 
Condiții specifice de participare: Studii medii, 
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
certificat absolvire curs formare educator 
puericultor/specializat/liceu pedagogic, nu se 
solicită  vechime în specialitate; - 1 post 
inspector de specialitate: Condiții specifice de 
participare: Studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în științe 
socio-umane, vechime în specialitatea studi-

ilor minimum 6 luni. DIRECȚIA PENTRU 
PROTECȚIA DREPTURILOR COPI-
LULUI • Centrul de Zi  „Lizuca”: - 1 post 
logoped: Studii superioare de specialitate de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
în Psihologie clinică sau educaţională, 
vechime în specialitatea studiilor minimum 6 
luni• Complexul de Servicii „Noi Orizonturi”: 
- 15 posturi supraveghetor de noapte: Condiții 
specifice de participare: Studii generale, nu se 
solicită vechime în muncă; • Complexul de 
Servicii ”Casa Noastră”: - 1 post asistent 
social: Condiții specifice de participare: Studii 
superioare de specialitate de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în asistență 
socială, cu certificat de membru eliberat de  
Colegiul Național al Asistenților Sociali vizat 
la zi, vechime în specialitatea studiilor 
minimum 6 luni •Casa de Tip Familial 
„Crinul Alb”: - 1 post supraveghetor de 
noapte: Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime în 
muncă. DIRECȚIA DE PROTECȚIE 
SOCIALĂ • Centrul de Zi pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități „Sf. Lucian”: - 1 post 
asistent social: Condiții specifice de partici-
pare: Studii superioare de specialitate de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
în asistență socială, cu certificat de membru 
eliberat de  Colegiul Național al Asistenților 
Sociali vizat la zi,  nu se solicită vechime în 
specialitate. Pentru a ocupa un post vacant, 
candidatul trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții generale prevăzute la art. 3 din 
REGULAMENTUL - CADRU privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale și criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalui contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 
modificat prin H.G. nr. 1027/2014: • Are 
cetățenie română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și 
domiciliul în România; • Cunoaște limba 
română, scris și vorbit; • Are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; • Are 
capacitate deplină de exercițiu; • Are o stare 
de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau 
de unitațile sanitare abilitate; • Îndeplinește 
condițiile de studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; • Nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau în legă-
tura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care l-ar face incompatibil cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Candidații vor depune 
personal dosarele de concurs începând cu 
data de 18.02.2020 (data publicării anunțului)  
pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, conform 
legislației în vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. S3 
din Str.Parfumului, nr 2-4, sector 3, Bucu-
rești, astfel: L - J: 9:00-16:30, V: 9:00-13:30. 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să 
conțină: 1. Cerere de înscriere la concurs; 2. 
Curriculum Vitae - model European; 3. Copie 
după actul de identitate; 4. Copie după 
diploma de studii; 5. Copie după alte acte 
care să ateste efectuarea unor specializări /
perfecționări; 6. Copie după cartea de muncă 
actualizată până la data de 31.12.2010 și/sau 
adeverință eliberată de angajator sau ITM 
care să ateste vechimea în muncă și vechimea 
în specialitatea studiilor; 7. Copie după 
adeverință care să ateste vechimea în muncă 
și vechimea în specialitatea studiilor după 
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data de 01.01.2011, eliberată de angajator și 
extras REVISAL certificate conform cu origi-
nalul de către angajator (după caz eliberat de 
ITM); 8. Cazier judiciar (fără fapte penale 
înscrise în cazier), sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; Candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concursului; 9. 
Adeverința medicală, care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare, (eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie sau de către unități 
sanitare abilitate) și trebuie să conțină în clar 
numărul, data, numele emitentului, calitatea 
acestuia în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătății; 10. Certificat de integri-
tate comportamentală (eliberat cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către 
Poliția Română, conf. Legii nr. 118/2019), sau 
o declarație pe propria răspundere cu privire 
la obligația de a completa dosarul până cel 
târziu la data desfășurării primei probe a 
concursului cu certificatul de integritate 
comportamentala in original; Candidatul 
declarat admis la selecţia dosarelor, care a 
depus la înscriere o declaraţie pe propria 
răspundere, are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul certificatului 
de integritate comportamentală, cel mai 
târziu până la data desfășurării primei probe 
a concursului; NOTĂ: Copiile după actele 
menționate la punctele 3, 4, 5, 6, 7, se prezintă 
însoțite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitate cu originalul de 
către secretarul comisiei de concurs, sau se 
prezintă copii legalizate de către candidați. 
Concursul va consta  în 3 etape succesive: - 
selecția dosarelor de înscriere, - proba scrisă, 
- proba interviu. Se pot prezenta la urmă-
toarea etapă numai candidaţii declaraţi 
admiși la etapa precedentă. Proba scrisă și 
interviul se susțin din bibliografia afișată pe 
site-ul institutiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunitati-angajare.  Proba 
scrisă a concursului va avea loc în data de 
12.03.2020, ora 10.00. Proba interviu până în 
data de 18.03.2020, ora 10:00 (în maximum 4 
zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise). Rezultatele selecției dosarelor se 
afișează la sediul instituției și pe pagina de 
internet în termen de maximum două zile 
lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor. Rezultatele probei 
scrise și a probei interviu se vor afișa la sediul 
instituției și pe pagina de internet în termen 
de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea 
fiecărei probe. Informații suplimentare în 
ceea ce priveste locația unde se va desfășura 
concursul se pot obține la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, nr. 
2-4, sector 3, București sau la numărul de 
telefon 0730013862. Director  General, 
Mihaela Ungureanu.

CITAŢII
l Numitul Bandula Piedon cu domiciliul 
necunoscut este citat la Judecatoria Turda la 
data de 19.03.2020 in calitate de parat in 
dosarul nr. 902/328/2019.

l Lakatos Ecaterina este chemată în fața 
Judecătoriei Satu Mare, în data de 19 martie 
2020, în dos.nr.7837/296/2018, în calitate de 
pârâtă.

l Numita Toșa Maria, cu ultimul dom. în 
com.Gârbău, sat Nadasel, nr.104, este citată 
la Judecătoria Huedin, în data de 10.03.2020, 
ora 10.00, în dosar 1509/242/2019.

l Numita Lungu Vasilica sunteți chemată la 
Judecătoria Iași în dos. nr. 31445/245/2018 
având ca obiect partaj, camera sala 3, 
complet C22, pe data de 10 martie  2020, ora 
8.30, în calitate de pârât în proces cu Rusu 
Florin, Rusu Gabi Marian și Rusu Dorin în 
calitate de reclamanți.

DIVERSE
l S.C. Ecorec Prod Expert Impex SRL, cu 
sediul in str. Crinului, nr. 33, com. Radovanu, 
jud. Calarasi, inregistrata la O.N.R.C. 
J51/323/2012 cu C.U.I. nr. RO 30576324 
informeaza pe cei interesati ca s-a depus 

solicitarea pentru emiterea autorizatiei de 
mediu pentru activitatea colectarea deseu-
rilor nepericuloase Desfasurata in bd. Meta-
lurgiei, nr. 21, sector 4, Bucuresti. Informatii 
se pot solicita la sediul Agentiei Pentru 
Protectia Mediului Bucuresti din sectorul 6, 
Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii 
- in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 
9:00-12:00, de luni pana vineri. Propuneri sau 
contestatii se pot depune la sediul A.P.M. 
Bucuresti in termen de 10 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

l UAT comuna COCORA din judeţul 
Ialomiţa, anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadas-
tral nr. 5,6,11,14,16 începând cu data de 
18.02.2020 pe o perioadă de 60 zile, la sediul 
Primăriei comunei Cocora, strada Principală, 
nr. 116, judeţul Ialomiţa, conform art.14, alin.
(1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicitaţii 
Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și 
completarile ulterioare. Publicarea se va face 
și pe site-ul Primăriei comuna Cocora. Cere-
rile de rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
publicitate Imobiliară.

l SC OMV Petrom SA anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, echi-
pare de suprafata si conducta de amestec 
sonda H1 Frumusita”, propus a fi amplasat 
in extravilan sat Sivita T 43; Parcelele: 
804/1/47, 804/1/48, 804/1/49, 804/1/50, 
804/1/88; Tarla: 44; Parcelele: 809/1/2, 
809/1/27, 809/1/32, 809/1/33, 809/1/34, 
809/1/35, 809/1/60/1; Parcelele: 808/1, 
809/1/28/1; comuna Tulucesti, judetul Galati. 
Informatiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului APM Galati str. 
Regiment 11 Siret, nr. 2, Galati si la sediul SC 
OMV Petrom SA din Bucuresti, str. Coralilor 
nr. 22, in zilele de luni - joi, intre orele 8.30 - 
16.00 si vineri intre orele 8.30 - 13.30. Obser-
vatiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Galati din str. Regiment 11, Siret nr. 2, 
Municipiul Galati.

l Subscrisa Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de administrator judiciar 
provizoriu în dosarul nr. 366/111/2020 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a 
Civilă, privind pe debitoarea Daniela Mobel 
SRL, CUI 39693077, număr de înregistrare în 
Registrul Comerțului J5/1856/2018, îi notifică 
pe toți creditorii debitoarei privind faptul că 
prin hotărârea nr.47/F/2020 din data de 
12.02.2020 pronunțată de Tribunalul Bihor în 
dosarul nr. 366/111/2020 s-a dispus începerea 
procedurii generale de insolvență față de 
societatea debitoare mai sus menționată, în 
temeiul art.71 alin.(1) din Legea 85/2014. Prin 
hotărârea amintită s-au fixat termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor la data de 30.03.2020, termenul 
limită pentru verificarea creanțelor, întoc-
mirea și publicarea tabelului preliminar 
20.04.2020, termenul limită de întocmire a 
tabelului definitiv 18.05.2020. Administra-
torul judiciar provizoriu a convocat ședința 
adunării creditorilor pe data de 08.05.2020, la 
ora 14:00, la sediul acestuia din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, ordinea 
de zi urmând a fi: confirmarea administrato-
rului judiciar provizoriu și aprobarea onora-
riului acestuia.

l Subscrisa, societatea profesionala de insol-
venta Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 
ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, membra a 
Filialei UNPIR Mehedinti, prin asociat coor-
donator ec. Popescu Emil, in calitate de 
lichidator al debitoarei SC Comsig SA - soci-
etate în dizolvare - lichidare, cu sediul în 
localitatea Sighisoara, str. Caraiman nr. 1, 
jud. Mures, cod unic de identificare fiscală 
1225885, înregistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. J26/176/1991, va comunicam urma-
toarele: -din totalul sumelor ce urmau a fi 
distribuite conform situatiei distribuirii de 
dividende intocmita la data de 27.07.2018 a 
fost restitutita catre debitoarea SC Comsig 
SA suma de 19.995,76 lei, actionarii nepu-
tand fiind identificati la ultimul domiciliu 
cunoscut. -in vederea continuarii procedurii 
de lichidare, lichidatorul Consultant Insol-
venta SPRL a procedat consemnarea in 
contul distinct al Filialei UNPIR Mehedinti a 
sumei de 19.995,76 lei reprezentand dividente 

si rezerve aferente anului 2016 pentru actio-
narii SC Comsig SA dupa cum urmeaza: 1. 
Szabo Rozalia-Viorica, CNP: 2480613263498, 
cu dom. Sighisoara , Pta. Herman Oberth 
Nr.45,jud. Mures suma de 863,75 lei. 2. Suciu 
Dorina, CNP: 2621120263504, cu dom. Str. 
Crizantemelor NR.22, AP.20, Sighisoara, jud. 
Mures suma de 842,15 lei. 3. Sita Maria, 
CNP: 2600327263490, cu dom. Str. Trandafi-
rilor NR.2, AP.11, Sighisoara, jud. Mures 
suma de 885,34 lei. 4. Schuster Margareta, 
CNP: 2520521263504, cu dom. Str. Mihai 
Viteazul NR.44, AP.12, Sighisoara, jud. 
Mures suma 842,15 lei. 5. Sandru Luci-
an-Florin, CNP: 1670907263497, cu dom Str. 
Pann Anton NR.18B, AP.3, Sighisoara, jud. 
Mures suma de 863,75 lei. 6. Rohan 
Gheorghe, CNP: 1291026263507, in dom. Str. 
Closca Nr.8, Sighisoara, jud. Mures, suma de 
8 6 3 , 7 5  l e i .  7 . P o p  L e t i t i a ,  C N P : 
2520223263496, Str. Codrului Nr.26, Sighi-
soara, jud. Mures, suma de 993,31 lei. 8.
Nechita Helmina, CNP: 2281013263494, Str. 
Ipatescu Ana Nr. 56, Sighisoara, jud. Mures, 
suma de 842,15 lei. 9. Nagy Iosif, CNP: 
1290315263496, Str. Florilor Nr.1, Sighisoara, 
jud. Mures, suma de 885,34 lei. 10.Marton 
Ladislau, CNP: 1370907263498, Str. 
Dumbravei Nr.12, AP.3, Sighisoara, jud. 
Mures, suma de 863,75 lei. 11. Mardan Tibe-
riu-Traian, CNP: 1410501263494, Str. 
Neculce Ion Nr.5, Sighisoara, jud. Mures, 
suma de 863,75 lei. 12. Hadar Elisabeta, 
CNP: 2671209263502, Str. Romana Nr. 21, 
Sighisoara, jud. Mures, suma de 971,72 lei. 
13.Faghi Marioara, CNP: 2420926263493, 
Str. Horia Teculescu NR.47, Sighisoara, jud. 
Mures, suma de 863,75 lei. 14.Ehrmann 
Maria, CNP:2230817263492, Str. Horia Tecu-
lescu Nr.145, Sighisoara, jud. Mures, suma de 
8 4 2 , 1 5  l e i .  1 5 . D i l o  E l e n a ,  C N P : 
2331126263497, Pta. Herman Oberth nr. 16, 
Sighisoara, jud. Mures, suma de 842,15 lei. 
16.Dietrich Mihail, CNP: 1230408263496, Str. 
Goga Octavian Nr.7, Sighisoara, jud. Mures, 
suma de 842,15 lei. 17.Craciun Ioan, CNP: 
1340627263493, Str. Cantemir Dimitrie 
Nr.6B, Sighisoara, jud. Mures, suma de 
863,75 lei. 18. Cioanta Monica, CNP: 
2681007263508, Str. Ipatescu Ana Nr.156, 
Sighisoara, jud. Mures, suma de 863,75 lei 19. 
Cioanta Emil, CNP: 1240323263495, Str. 1 
Decembrie 1918 NR.5, Sighisoara, jud. 
Mures, suma de 842,15 lei. 20. Candea Ioan, 
CNP: 1491107263492, Str. Titulescu Nicolae 
Nr.9, Sighisoara, jud. Mures, suma de 863,75 
lei. 21. Barsan Cornel, CNP: 1520724263495, 
Str. Dumbravei Nr.58, AP.30, Sighisoara, jud. 
Mures suma de 863,75 lei. 22. Balla 
Alexandru, CNP: 1370520263495, Str. Tran-
dafirilor Nr.4, AP.6, Sighisoara, jud. Mures, 
suma de 863,75 lei. 23. Abrudan Eleonora, 
CNP: 2410316263498, CAR. HETIUR 
NR.113, Sighisoara, jud. Mures, suma de 
863,75 lei. Ulterior radierii societati comer-
ciale Comsig SA de la Oficiul Registrului 
Comertului de pa langa Tribunalul Mures - 
Biroul Teritorial Sighisoara, persoanele 
indreptățite pot formula cereri de ridicare a 
sumelor cuvenite conform situatiei descrise 
anterior, cu conditia dovedirii calitatii de 
actionar sau mostenitor legal. Cererile trebuie 
adresate catre UNPIR Filiala Mehedinti cu 
sediul in loc. Dr Tr. Severin, str. Aurelian, 
nr.46, et. 1 cam.57, Jud.Mehedinti Relatii 
suplimentare la: -U.N.P.I.R. Filiala Mehe-
dinti, prin presedinte Șerban Valeriu - 
tel.0756482035, secretariat Mazilu Valentina 
tel.0740796165, email: unpir_mehedinti@
yahoo.com sau la sediul din loc. Dr Tr. 
Severin, str. Aurelian, nr.46, et. 1 cam.57, Jud.
Mehedinti. -societatea de insolventa Consul-
tant insolventa SPRL prin asociat coordo-
nator Emil Popescu- tel 0742592183, 
email:office@consultant-insolventa.ro. 
Prezentul anunt se va publica in ziare de 
larga circulatie si in ziar local unde debi-
toarea SC Comsig SA isi are inregistrat sediul 
social. Lichidator Sc Comsig SA Consultant 
Insolventa SPRL Asociat coordonator ec. 
Popescu Emil.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului Denu-
mire județ: Prahova; Denumire UAT 
Comarnic Sectoare cadastrale: nr.33 și 35 
OCPI Prahova anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectorul/
sectoarele cadastral(e) nr.33 și 35 pe o peri-
oadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 
14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Data de început a afișării: 26.02.2020. Data 

de sfârșit a afișării: 25.04.2020. Adresa locului 
afișării publice: Primaria  orasului Comarnic, 
str. Republicii nr.104, judetul Prahova. 
Repere pentru identificarea locație: Centrul 
civic - Primaria orasului Comarnic. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primariei  orasului 
Comarnic si pe site-ul ANCPI. Alte indicații 
utile pentru cei interesați: secretar.primaria-
comarnic@yahoo.com; Telefon: 0244-360076; 
Fax: 0244 - 360076; 0244-390932. Informații 
privind Programul național de cadastru și 
carte funciară 2015-2023 se pot obține pe 
site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/

SOMAŢII
l Se aduce la cunoștinţa celor interesaţi că 
pe rolul Judecătoriei Săveni este înregistrat 
dosarul nr.1502/297/2019, având ca obiect 
cererea de uzucapiune formulată de către 
reclamanta Capraru Ana, domiciliată în sat 
Zădăreni, nr.562, com. Zădăreni, jud. Arad, 
care solicită dobândirea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune a suprafeţei de 
5.600mp, respectiv 484mp teren curţi 
construcţii în p.c. 1459 și 4.879 mp teren 
arabil intravilan în p.c. 1459, situat în intravi-
lanul satului Vorniceni, com.Vorniceni, jud.
Botoșani.

l Judecatoria Lipova, prin incheierea de 
sedinta din data de 28 ianuarie 2020 a dispus 
afisarea prezentei somatii la usa instantei, 
prin careinformeaza public ca petentul 
Florea Dorin-Ioan, domiciliat in municipiul 
Timisoara, str. Bucuresti nr. 19, sc. B, et. 2, ap. 
9, jud. Arad, a invocate dobandirea dreptului 
de proprietate, prin uzucapiune, asupra 
parcelelor inscrise in Cf nr. 1035 Covăsânţ 
avand numar cad.: 4625/1, construita din 
gradina cu vie, in suprafata de 110 mp, 
proprietar tabular fiind Lupan Andrei, CF nr. 
1958, avand nr. cad.: 4628, contruita din teren 
cu vie, in suprafata de 1350 mp, proprietar 
tabular fiin Lupan Andrei, CF nr. 1056, 
avand nr. cad: 4628, construita din teren cu 
vie, cu colna, in suprafata de 30.949 mp, 
proprietar tabular fiind Lupan Andrei. Cei 
interesati sunt invitati sa depuna la sediu 
acestei autoritati opozitii, cu precizarea ca, in 
caz contrar, in termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urma publicatii se va trece 
la judecarea cererii.

LICITAŢII
l U.A.T. Comuna Probota, județul Iași, CUI 
4540364, telefon 0232/297572, email: prima-
riaprobota@yahoo.com; Vânzare prin licitație 
publică teren intravilan domeniul privat în 
suprafață de 0,0802ha, situat în T77, P 
1590/1. Vânzare prin licitație publică teren 
intravilan domeniul privat în suprafață de 
0,1000ha, situat în T 129, P 1421/1/6. Vânză-
rile se fac cu drept de preemptiune, conform 
art. 364 din OUG. 57/2019 și conform H.C.L. 
nr. 20 și 21/30.01.2020. Dată transmitere 
anunţ:18.02.2020.

l Consiliul Local al comunei Bughea de Sus, 
cu sediul în comuna Bughea de Sus, judetul 
Arges, strada Valea Silistii nr.229,  tel. 0248 
555095, fax 0248 555095, anuntă organizarea 
licitatiei publice cu ofertă în plic pentru 
concesionarea unei păsuni  punctul Toaca , în 
suprafată de 20,38 ha, aflate în domeniul 
privat al localitătii. Pretul de pornire la lici-
tatie este stabilit după cum urmează: - 240 lei 
/ha/an - suprafată păsune Toaca. Durata 
concesiunii este de 10 ani. Deschiderea ofer-
telor va avea loc în data de 16 martie 2020, 
orele 11.00 la sediul Primăriei comunei 
Bughea de Sus. Caietul de sarcini poate fi 
cumpărat până în data de 12.03.2020, luni - 
vineri, orele 09.00 - 14.00, de la sediul primă-
riei, contravaloarea unui caiet de sarcini este 
de 10 lei. Taxa de participare la licitatie este 
de 100 lei si va fi achitată până în data de 
13.03.2020 la caseria Primăriei comunei 
Bughea de Sus.Documentele de înscriere la 
licitatie, împreună cu actele doveditoare ale 
efectuării plătilor, vor fi depuse până la data 
de 16.03.2020, orele 10.00 la Registrul 
”Oferte” din cadrul Primăriei comunei 
Bughea de Sus, într-un singur exemplar. 
Clarificări cu privire la cele de mai sus se pot 
obtine la sediul primăriei comunei Bughea de 
Sus până la data de 13.03.2020 orele 14.00.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 

identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Consiliul Local Vărăști, Șoseaua 
Principală, nr.73, comuna Vărăști, judeţul 
Giurgiu, telefon: 0246.237.121, fax: 
0246.237.205, e-mail: primariavarasti@
yahoo.com, cod fiscal: 5026710. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: 
spaţiu în suprafaţă utilă de 54mp, situat la 
parter în clădire P+1, ce aparţine domeniului 
public al Comunei Vărăști, judeţul Giurgiu, 
conform HCL nr.48/28.11.2019 și temeiului 
legal: OUG nr. 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituţiei, Cornpartimentul Secretariat. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei 
Vărăști, Șoseaua Principală, nr.75, judeţul 
Giurgiu. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019, 
privind Codul administrativ: 20 de lei /exem-
plar, se achită în numerar la casieria Primă-
riei Comunei Vărăști. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 03.03.2020, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 13.03.2020, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Vărăști, Comparti-
mentul Secretariat, Șoseaua Principală, nr.75, 
judeţul Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
două exemplare, în câte două plicuri sigilate: 
unul exterior și unul interior. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 13.03.2020, ora 12.00, 
Primăria Comunei Vărăști, Șoseaua Princi-
pală, nr.75, judeţul Giurgiu. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secţia de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Giurgiu, strada 
Episcopiei, nr.13, Giurgiu, judeţul Giurgiu, 
telefon: 0246.217.492, fax: 0374.093.347, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 17.02.2020.

l Anunţ. 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 
comuna Mărculești, codul fiscal 17541604, cu 
sediul în comuna Mărculești, strada Dumitru 
N. Seceleanu nr. 1, judeţul Ialomiţa, telefon / 
fax 0243279384, adresa de email primaria-
marculesti@yahoo.com. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Teren în supra-
faţă de 979 mp, proprietate privată a 
comunei Mărculești, situat în intravilanul 
comunei, tarlaua 266, lot nr. 56, strada Inde-
pendenţei nr. 47, nr. cadastral 20718, se 
concesionează în vederea construirii unei 
locuinţe și spaţii contruite asociate acesteia, 
conform HCL 2/30.01.2020 și OUG 57/2019. 
3. Informaţii privind documentaţia de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
Documentaţia de  atribuire se va pune la 
dispoziţia persoanei interesate care a înaintat 
o solicitare scrisă în acest sens, pe suport 
hârtie, la sediul concedentului. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartimentul Urbanism din 
cadrul Primăriei comunei Mărculești, strada 
Dumitru N. Seceleanu nr. 1, comuna Mărcu-
lești, judeţul Ialomiţa. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 
Documentaţia de atribuire se poate achizi-
ţiona contra sumei de 25 lei, achitată în 
numerar la casieria concedentului. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 6 
martie 2020, ora 14.00. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 16 martie 2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Ofertele se 
depun la sediul concedentului, comuna 
Mărculești, strada Dumitru N. Seceleanu nr. 
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1, judeţul Ialomiţa; 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Oferta va fi depusă în două exemplare, un 
exemplar original şi un exemplar copie, 
conform prevederilor documentaţiei de atri-
buire. 4.4.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16 
martie 2020, ora 11.00, la sediul Primăriei 
comunei Mărculeşti, comuna Mărculeşti, 
strada Dumitru N. Seceleanu nr. 1, judeţul 
Ialomiţa; 5. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Judecătoria Slobozia, cu sediul în 
municipiul Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, 
cod postal 920064, judeţul Ialomiţa, telefon: 
0243236953, Fax: 0243233666, E-mail: jud-slo-
bozia@just.ro. 6. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării:  13 februarie 2020.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu sediul în  
Dr.Tr. Severin, str.Padeş, nr.6, jud.Mehedinţi, 
J25/169/2011, CIF: 28399034, aflata  în proce-
dură de faliment in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 3395/101/2014 prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, scoate la vânzare: 
- Proprietate imobiliara spatiu comercial 
demisol, cu suprafata de 130,52 mp,  situat în 
localitatea Constanta, str. B-dul Mamaia, nr. 
190, judeţul Constanta, avand numar cadastral 
200125-C1-U1 la preţul de 108700 Euro (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii, preț 
neafectat de T.V.A). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile *proprietati imobi-
liare* descris anterior, o reprezinta sentinta din 
data de 16.09.2015 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul sindic 
in dosarul de insolvență nr. 3395/101/2014 aflat 
pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehe-
dinţi la data de 24.02.2020 orele 12:00. - 
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi 
să depuna o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi să achiziționeze 
caietul de sarcină în suma de 1000,00 lei cu cel 
putin 2 ore inainte de ora licitatiei. Contul unic 
de insolvență al debitoarei SC Recisev Plast SRL 
este: RO11BRMA0999100083881619 deschis la 
Banca Romaneasca SA cu cel putin 2 ore inainte 
de ora licitatiei. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege Relaţii la sediul lichidatorului judiciar 
telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la 
adresa de email: office@consultant-insolventa.
ro.;  Lichidator judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, prin Popescu Emil.

l Debitorul SC My Lady SRL cu sediul in 
Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la 
Cerna nr. 49, jud. Mehedinti, J25/202/1999, 
CUI 12109568, aflată în procedura de fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 
910/101/2018, prin lichidator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul 
ales in Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, 
jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in 
RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat 
coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare, 
la pretul diminuat cu 20% fata de pretul 
stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 
49/04.04.2019, bunul imobil: • Proprietate 
imobiliara compusa din: - teren intravilan cu S 
= 417 mp (390mp din acte), avand nr. cadas-
tral 50365;  - spatiu comercial cu Sc = 118,04 
mp si Su = 95,34 mp, avand nr.cadastral 
50365-C1; - magazie, cu Sc = 19,78 mp si Su = 
15,01 mp, avand nr. cadastral 50365-C2; - 
garaj, cu Sc = 49,10 mp si Su = 40,94 mp, 
avand nr.cadastral 50365-C3.  situata in Dr. Tr. 
Severin, str.Eroii de la Cerna nr. 49, jud.Mehe-
dinti, aflata in garantia creditorului Eurobank 
Ergasias S.A. Valoarea totala a proprietatii 
imobiliare diminuata cu 20% fata de pretul de 
evaluare este de 77.480 euro exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitatia va avea loc în Dr.Tr.Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr.7A, judeţul Mehedinţi la 
data de 28.02.2020 orele 14:30. Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunului imobil, 
conform Raportului de evaluare nr. 
49/04.04.2019, o reprezinta Sentința nr. 175 
din data de 03.10.2019 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de către judecă-
torul sindic în dosarul de insolvență nr. 
910/101/2018. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea în contul unic de 
insolventa al debitoarei SC My Lady SRL 
pana la data de 27.02.2020 orele 1700, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru 
bunul imobil şi achiziţionarea caietului de 

sarcini in suma de 500,00 lei. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A. Sucursala Dr.Tr.Se-
verin, sub nr. RO11BRMA0999100083383621. 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunului imobil sa anunțe lichidatorul 
judiciar înainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0756482035, 0252/354399 sau la sediul profe-
sional al lichidatorului din Municipiul Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinti. Lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL Filiala Timis, prin Asociat 
coordonator ec. Serban Valeriu.

l SC Real Bucov SA, societate în faliment, cu 
sediul în com Bucov, sat Pleaşa, str. Industriei, 
nr. 1, jud. Prahova, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, cu sediul în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu nr. 12, bl. 33S1 et. 7, cab. 7B, anunta 
vanzarea la licitatie publica a imobilului situat 
in Bucov, loc. Pleasa, str. Industriei, nr. 1 in 
cadrul Fabricii de Caramizi Refractare Pleasa 
compus din: Cladire Pavilion Birouri-Unitate 
Individuala nr. 2 parter + 2 etaje, Sud = 1037,98 
mp Scd = 1.215 mp si cota parte teren aferent 
de 553 mp, situat in com. Bucov, sat Pleasa, str. 
Industriei nr. 1. Pretul de pornire al licitatiei este 
de 532.988,50 lei, care este redus la 50% din 
pretul stabilit in raportul de evaluare si nu este 
purtator de TVA, deoarece valoarea constructiei 
este mai mare decat valoarea terenului. Pretul 
nu poate fi redus sub 50% din valoarea stabilita 
in raportul de evaluare. Imobilul este inscris in 
CF 21218-C1-U2 Bucov si se compune din 
parter Sc = 459 mp, Su - 397.67 mp, ataj I Sc = 
307 mp, Su = 259,87mp, etaj II Sc = 449mp, Su 
= 380,44mp, cota parti comune din cladire 
44,63% si cota parte teren 553mp. Totodata, se 
valorifica prin licitatie urmatoarele bunuri 
mobile: 13 birouri pt calculator la pret de 50 lei 
per buc. + TVA, 1 birou mare la pret de 100 lei + 
TVA, 4 scaune la pret de 15 lei per buc. + TVA 7 
fisete metalice la pret de 100 lei per buc. + TVA, 
1 comoda cu 2 usi la pret de 100 lei + TVA, 6 
dulapuri cu 2 usi la pret de 100 lei per buc. + 
TVA, un dulap colt cu 5 usi la pret de 200 lei + 
TVA, 1 polita cu 4 rafturi la pret de 50 lei + 
TVA si imobile care se mai gasesc in patrimo-
niul debitoarei, inclusiv garsonierele libere din 
caminul de nefamilisti din Com. Bucov, sat 
Pleasa. Licitatia publica are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 16.12.2019, a regula-
mentului de participare la licitatie. Garantia de 
participare la licitatie pentru aceste bunuri este 
10% din valoarea bunurilor licitate. Caietul de 
sarcini pentru imobilul situat in loc. Pleasa este 
in cuantum de 2.000 lei plus TVA. Taxa de 
participare la licitatie pentru garsonierele libere 
din caminul de nefamilisti este in cuantum de 
300 lei fara TVA pentru fiecare garsoniera. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 
20.02.2020, 21.02.2020, 24.02.2020, 26.02.2020, 
28.02.2020, 02.03.2020, 04.03.2020, 06.03.2020, 
09.03.2020 si 11.03.2020, orele 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidatorului judiciar cat 
si la telefon 0344104525.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ anunţă 
organizarea licitaţiei publice deschise pentru 
închirierea unor spații din incinta Complexului 
Comercial Mall Forum Center, situat în str. 
Cuejdi, nr.1B, Piatra-Neamț. 1. Denumirea  şi 
sediul autorității administrației publice: 
Primăria municipiului Piatra-Neamț, C.U.I. 
2612790, str. Ștefan cel Mare, nr.6-8, Piatra-
Neamț, telefon 0233/218991; fax 0233/215374, 
e-mail infopn@primariapn.ro; primariapn.ro. 
2. Procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de închiriere: licitație publică 
deschisă. 3. Obținerea  unui exemplar din docu-
mentația  pentru elaborarea ofertei se poate 
face  la sediul Primăriei Piatra-Neamț, str. 
Ștefan cel Mare nr.6-8, registratură –Directia 
Patrimoniu. 4. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea  acestui exemplar: costul unui 
exemplar din   documentație este de 5 lei. Plata  
se poate face direct  la Casieria  Primăriei 
Piatra Neamț din str. Ștefan cel Mare, nr.6-8 
sau în contul Primăriei  Piatra-Neamț 
RO82TREZ4915006XXX000150, deschis la 
Trezoreria Municipiului Piatra-Neamț. 5. 
Termenul de depunere a ofertelor : 10.03.2020 
ora 16.30. 6. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 02.03.2020, până la orele 
16.30. 7. Adresa  la care trebuie transmise ofer-
tele: Primăria Piatra-Neamț, str. Ștefan cel 
Mare nr.6-8, registratură - Direcția Patrimoniu, 
în două exemplare (unul original şi unul în 
copie). 8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 
120 de zile. 9. Data, ora şi locul  deschiderii 
ofertelor: 11.03.2020, ora 12.00, la sediul Primă-
riei Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.6-8. 
10. Instanța competentă în soluționarea litigi-
ilor apărute: Judecătoria municipiului Piatra-

Neamț. Spații în incinta compexului comercial 
Mall Forum Center, municipiul Piatra-Neamț, 
str. Cuejdi, nr. 1B, scoase la  închiriere de 
Primăria municipiului Piatra-Neamț: 13,11 
mp, parter-activități de secretariat; 5,50 mp etaj 
3– activități de secretariat.

l Continental 2000 SPRL vinde prin licitație 
publică, în data de 26 februarie 2020, ora 10.00, 
bunurile următoarelor societăți comerciale 
af late în faliment: Andra Prodimex SRL 
-Proprietate imobiliară, compusă din teren şi 
construcții, situată în comuna Sâmbăta de Sus, 
județul Braşov. Terenul are o suprafață de 
8.700mp. Construcția „Hală fabricație” are 
regim de înălțime P. Surafața construită de 
1.071,36mp. Construcția „Depozit” -Suprafața 
construită de 216mp. Construcții speciale: 
platformă betonată. Preţul de pornire la lici-
taţie este de 446.380Lei; La Posada de la 
Abuela SRL, construcție situată în localitatea 
Lunca Câlnicului, strada Principală, nr.98, 
compusă din: Restaurant D+P+E, în suprafață 
de 418 mp, an construcție 2009, restaurant 
parter şi etaj funcțional, centrală termica 
Termofarc F1-NSP-înglobată, Ascensor 
înglobat, la prețul de 295.252 Lei; Trans Kurier 
SRL -1.Teren de construcție intravilan, situat în 
localitatea Arcuş, jud.Covasna -zona „folyam” 
-în suprafață de 5800mp. Preț -262.000 Lei; 2. 
Teren de construcție intravilan, situat în locali-
tatea Arcuş, jud.Covasna -zona „folyam” -în 
suprafață de 7600mp, PUZ -Depozite Vamale 
Arcuş. Terenurile sunt situate lângă depozitele 
vamale Arcuş, la o distanță de cca.250m de DN 
12, ce leaga Sf.Gheorghe de Miercurea Ciuc. 
Preț -362.000 Lei. Smog 4X4 SRL -1. Land 
Rover Range Rover, an fabricatie 2008, Diesel, 
200kw, culoare albastru, funcțională, caroserie 
cu pete de corodare, -406.108 km, -20.480 Lei; 
2.Dacia Logan, an fabricație 2008, Diesel, 
1461cmc, 50 kw, funcțională, caroserie cu pete 
de corodare -299.000 km, -4.905Lei; 3.Stoc de 
marfă -accesorii auto -21.125Lei; Mago Trans-
port SRL -1.Teren intravilan, situat în com. 
Vâlcele, jud.Covasna, în suprafață de 
65.121mp. Pret 1.79EUR/mp -116.567Euro; 
2.Fermă situată în loc.Araci, str.După Garduri, 
nr.351, județul Covasna, înscrisă în CF 
nr.23368, nr.cad.23368-C1, a loc.Vâlcele, 
compusă din teren intravilan, în suprafață de 
4824mp, atelier depozit combustibil WC 
-235mp, şopron metalic -540mp, adăpost 
animale -873mp şi sală de muls -282mp. Preț 
total -207.385Lei. Universal Tehnoproiect SRL 
-Teren  intravilan, în suprafață de 6000mp, 
situat în loc.Codlea, județul Braşov, în apro-
piere de Mecanica Codlea. Terenul are acces 
auto, iar apă, canalizare, electricitate, gaze se 
află în apropiere -57.400Lei; Thomas Mobil 
Impex -SRL 1.Cherestea de stejar 20mc -22.800 
Lei. 2. Dispozitiv de aplicat adeziv -215Lei. 
Maşina de şlefuit Heesemann -6475Lei. Fierăs-
trău pendular 431Lei. Bypol Cargo SRL 
-Cauciucuri rulate -iarnă, diverse mărimi şi 
tipuri -31 buc.  Preț informativ -100Lei/buc. 
Enimed Prim SRL -Electrocardiograf cu 12 
canale BTL 08 LT EKG -4300Lei. Productie 
Frumoasa SRL -Autotractor Roman forestier, 
an fabricație 1980, nefuncțional -5.225Lei; 
Semiremorcă transport forestier -2.177Lei; 
Gater Banzic 1.524Lei; Fierastrău panglica 
3.483Lei; Continental 2000 SPRL oferă spre 
vânzare, prin negociere directă, bunurile urmă-

toarelor societăți comerciale aflate în faliment: 
Bish Imp SRL -casă, în loc.Hătuica, com.
Catalina, nr.125, județul Covasna, compus din 
bucătărie de vară şi gradină, în suprafață totală 
de 622mp; Utilități: energie electrică, rețea 
telefonie, acces auto -drum asfaltat; Magor 
Servicii SRL -Linie de polimerizare/fabricație 
aracet, an fabricație 1999, nefuncțională 
-17.800Lei. La prețurile de pornire se adaugă 
TVA. Vânzările vor avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Sfântu Gheorghe, str.Crân-
gului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru 
participarea la licitație este obligatorie achiziți-
onarea caietului de sarcini. Garanția de partici-
pare la licitație/negociere directă este de 10% 
din prețul de pornire. Informații prin e-mail: 
contact@continental2000.ro, sau la telefoanele: 
0267.311.644, 0728.137.515 şi pe pagina de 
internet: www.continental2000.ro.

l Societatea Drumuri Municipale Timişoara 
SA, cu sediul în Timişoara, str.Eternității, 
nr.45, jud.Timiş, în baza prevederilor HG 
nr.841/1995, vinde prin licitație publică cu 
strigare Instalația de Preparare a Mixturilor 
Asfaltice Wirtgen Wibau AMT 100, cu capaci-
tatea de 100t/h, anul fabricației 1996. Licitația 
va avea loc la sediul societății din municipiul 
Timişoara, str.Eternității, nr.45, jud.Timiş, în 
data de 26.02.2020, ora 09.00. Data limită şi 
locul de depunere a documentelor de partici-
pare este 24.02.2020, ora 15.00, la sediul 
societății din Timişoara, str.Eternității, nr.45, 
jud.Timiş. Prețul de pornire a licitației pentru 
Instalația de Preparare a Mixturilor Asfaltice 
Wirtgen Wibau AMT 100 este de 760.000Lei, 
fără TVA, iar valoarea garanției de participare 
este de 95.000Lei. Informații detaliate legate 
de Regulamentul de desfăşurare a licitației se 
pot obține, la cerere, de luni până vineri, la 
secretariatul societății din Timişoara, str.Eter-
nității, nr.45, jud.Timiş, telefon: 0256.215.006, 
fax: 0256.215.007, e-mail: sdm@sdm-tm.ro.

l Camera Executorilor Judecătoreşti de pe 
lângă Curtea de Apel Craiova, Biroul Execu-
torului Judecătoresc Graf Antonio Lenhard, 
Baia de Aramă, str.Republicii, nr.27, bl.G1, 
sc.1, ap.12, jud.Mehedinţi, sediu procesual ales 
în Dr.Tr.Severin, str.Crişana, nr.1, bl.6, sc.5, 
ap.3, jud.Mehedinţi, CIF: RO32943176, 
tel.0352.401.061, fax: 0352.401.062, e-mail: 
office@bej-grafantonio.ro. Cont de consem-
nare: RO73UGBI0000552007329RON deschis 
la Garanti Bank, Program cu publicul: L-V: 
08.30-12.00. Data: 11.02.2020. Nr.Dosar 
511/2016. Extras publicaţie de vânzare imobil. 
Noi, Graf Antonio Lenhard, executor judecă-
toresc în Circumscripţia Curţii de Apel 
Craiova, cu sediul în Baia de Aramă, str.
Republicii, nr.27, bl.G1, sc. 1, ap. 12, jud.
Mehedinţi, prin prezenta, în temeiul executării 
silite ce se desfăşoară în dosarul nr.511/2016, 
în baza titlului executoriu constând în contract 
de credit nr.17 din data de 28.06.2008, modi-
ficat şi completat prin Actul adiţional 
nr.1/06.11.2008 emis de Raiffeisen Bank SA, 
încuviințat prin Încheierea nr.pronunţată în 
dosar nr.1848/332/2016 din data de 11.05.2016 
a Judecătoriei Vânju Mare, în favoarea credi-
torului urmăritor Kruk SA, cu sediul în 
Wraclow, 8 Wolowska 51-116, Polonia, prin 
reprezentant legal Kruk Romania SRL, cu 
sediul/domiciliul în Bucureşti, Intrarea 

Nestorei, nr.1, subsol, parter, etajele 9, 10, 11, 
sector 4, pentru suma de 164963.69Lei, 
vindem la licitaţie publică imobilul teren în 
suprafaţă de 894mp, S.construită la sol 65mp 
compusă din trei camere, S.construită la sol 
32mp compusă din bucătărie şi două camere, 
S.construită la sol 44mp compusă din pivniţă 
şi atelier aparținând debitorului/lor Stoican 
Nicolae, cu domiciliul în oraş Vânju Mare, str.
Liliacului, nr. 7, jud. Mehedinţi, Stoican Elena, 
cu domiciliul în oraş Vânju Mare, str.Lili-
acului, nr.7, jud.Mehedinţi. Preţul imobilului 
este stabilit la valoarea de 362500.00 Lei 
conform raportului de evaluare întocmit de 
expertul tehnic evaluator imobiliar PFA Tara-
sescu I.Paul Octavian -Expert Evaluator. 
Preţul de pornire a licitaţiei este de 
362500,00Lei. Licitaţia va avea loc în data de 
10.03.2020, ora 10.00, la Sala de Licitații a 
BEJ Graf Antonio Lenhard, din Dr.Tr.Severin, 
str.Calomfirescu, nr.100, jud.Mehedinţi. 
Invităm persoanele care doresc să participe la 
licitaţie să prezinte în scris oferte de cumpă-
rare până la termenul de vânzare la fax: 
0352.401.061, e-mail: office@bej-grafantonio.
ro sau la sala de licitații a BEJ Graf Antonio 
Lenhard din Dr.Tr.Severin, str.Calomfirescu, 
nr.100, jud.Mehedinţi. Ofertele depuse cu 
nerespectarea prevederilor dispoziţiilor art.839 
alin.1 lit.k) raportate la art.181 alin.1 pct.2 
C.Pr.Civ. atrage după sine decăderea din 
dreptul de a participa la licitaţie. Sunt somaţi 
toți cei ce pretind vreun drept asupra imobi-
lului să anunţe executorul judecătoresc, în 
scris, înainte de data stabilită pentru vânzare, 
sub sancţiunea de a nu li se mai lua în conside-
rare cererile după acea dată. Pot participa la 
licitaţie, în calitate de licitator, orice persoană 
cu capacitate deplină de exerciţiu, precum şi 
capacitatea să dobândească bunul ce se vinde, 
conform art.842 C.Pr.Civ. şi următoarele în 
materie. Publicaţie de Vânzare s-a întocmit în 
exemplarele prevăzute de dispoziţiile art.839 
alin.3 C.Pr.Civ., a fost afişată în locurile prevă-
zute de lege şi publicată atât în Registrul elec-
tronic de publicitate a vânzării bunurilor 
supuse executării silite (www.registru.uniu-
neaexecutorilor.ro), cât şi în cotidianul local/
național Jurnalul Național, dovada fiind 
ataşată la dosarul execuțional. Executor Jude-
cătoresc, Graf Antonio Lenhard.

PIERDERI
l Pierdut Certificatul de Inregistrare, seria B 
nr. 1619237, eliberat de ONRC Arad pentru 
Cîmpean Andreea PFA. Il declar nul.

l Societatea “Fuoco 5 Stelle” SRL, 
J6/642/2013, C.U.I. 32419245, reprezentat prin 
asociat Zappa James, declar pierdut certificat 
constatator avand nr. 29667 din 30.10.2013 
emise pentru sediul social: mun. Bistriţa, str. 
Drumul Cetăţii, nr.2H, cam.3, etaj 1, jud.  
Bistriţa-Năsăud. Declar nul.

l Pierdut  Cert if icat  cetățenie  nr. 
38068/16.12.2014 pe numele Kostiuc Maria. Îl  
declar nul.

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

Decese


