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OFERTE SERVICIU
l Unitatea Militară 0149 F Bucuresti
scoate Ia concurs funcţii de ofiţer psiholog.
Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de
studii superioare specialitatea psihologie
cu diplomă de licenţă şi experienţă în
domeniu de minim 2 ani în organizaţii,
clinici, cabinete private, etc. Formarea
profesională complementară şi/sau master
şi cunoaşterea unei Iimbi de circulaţie
internaţională reprezintă un avantaj.
Cererile de înscriere se depun Ia sediul
instituţiei din bld. Geniului nr 42B sector
6. Relaţii Ia telefon: 021.408.10.77;
021.408.12.31.
l Unitatea Militară 0149 F Bucuresti
scoate Ia concurs funcţii de ofiţer în domeniul achiziţiilor publice.Candidaţii trebuie
să fie absolvenţi de studii superioare
economice/ juridice/administrative/
tehnice cu diplomă de licenţă şi să aibă
experienţă în domeniu de minim 5 ani.
Derularea unor contracte de execuţie de
lucrări şi/sau din fonduri europene constituie un avantaj.Cererile de înscriere se
depun Ia sediul instituţiei din bld.
Geniului nr 42B sector 6. Relaţii Ia
telefon: 021.408.10.77; 021.408.12.31.
l Unitatea Militară 0149 F Bucuresti
scoate Ia concurs funcţii de inginer
constructor, inginer instalaţii (studii superioare cu diplomă de licenţă inginer în
specialitate, experienţă minim 5 ani în
execuţie), îngrijitor, cu contract pe perioadă nedeterminată (studii gimnaziale sau
medii), fochist cu contract pe perioadă
nedeterminată (studii gimnaziale sau
medii, cu calificare în domeniu), instalator
(studii medii cu diplomă de bacalaureat cu
calificare în domeniu), bucătar (studii
medii cu diplomă de bacalaureat, calificare în domeniu) şi ospătar (studii medii
cu diplomă de bacalaureat, calificare în
domeniu). Cererile de înscriere se depun
Ia sediul instituţiei din bld. Geniului nr
42B sector 6. Relaţii Ia telefon:
021.408.10.77; 021.408.12.31.
l Filarmonica „George Enescu” organizează concurs pentru ocuparea unui post
vacant de bibliotecar, grad IA, în cadrul
Compartimentului Biblioteca Muzicală,
Documentară şi Fonotecă, la sediul instituţiei din Bucureşti, str.Franklin, nr.1-3,
sector 1, în data de 14.10.2019, ora 10.00.
Concursul se va desfăşura după următorul program: 1.Selecţia de dosare;
2.Proba scrisă; 3.Interviul. Condiţii de
participare la concurs: -diplomă de studii
universitare muzicale; -eventual curs post
universitar de Bibiloteconomie şi ştiinţa
informării; -vechime într-o funcţie în
domeniul studiilor universitare absolvite
de minim 2 ani; -cunoaşterea limbii
engleze scris şi vorbit cel puțin la nivel
mediu şi secundar a unei alte limbi străine
la nivel mediu; -vechime în muncă de
minim 7 ani. Depunerea dosarelor se va
face la Biroul Resurse Umane al Filarmonicii „George Enescu” până la data de

08.10.2019, ora 15.00. Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de
înscriere sunt afişate la sediul instituţiei,
precum şi pe site-ul instituţiei. Informaţii
suplimentare la Biroul Resurse Umane,
tel.021.315.00.26.
l Institutul Național de Boli Infecțioase
„Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str.Dr.Calistrat Grozovici,
nr.1, în conformitate cu prevederile HG
286/2011, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, pe durată nedeterminată: -1
(un) post infirmieră (G) -Secţia Clinică I
Boli Infecțioase Adulți; -2 (două) posturi
îngrijitoare (G) -Secţia Clinică I Boli
Infecțioase Adulți; -1 (un) post asistent
medical, generalist (PL) -Secţia Clinică II
Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) post îngrijitoare (G) -Secţia Clinică III Infecțioase
Adulți; -2 (două) posturi asistent medical
debutant, generalist (PL) -Secţia Clinică
IV Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) post
asistent medical, generalist (PL) -Secția
Clinică IV Boli Infecțioase Adulți; -1 (un)
post asistent medical debutant, laborator
(PL) -Laborator Analize Medicale Microbiologie; -1 (un) post asistent medical
debutant, laborator (PL) -Laborator
Analize Medicale Hematologie; -1 (un)
post economist specialist IA (S) -Serviciul
Financiar-Contabilitate; -1 (un) post
muncitor calificat II -electrician (G)
-Echipă Muncitori Punct Stație Oxigen; -1
(un) post muncitor calificat II -instalator
sanitar (G) -Întreținere clădiri şi instalații,
apă, lumină, încalzire; -4 (patru) posturi
muncitor calificat IV -bucătar (G) -Bloc
alimentar; -2 (două) posturi muncitor
necalificat I (G) -Bloc alimentar.
Concursul se va desfăşura la sediul institutului, după următorul calendar:
-Termenul de depunere a dosarelor:
03.10.2019, ora 13.00; -Proba psihologică:
în data de 11.10.2019, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 15.10.2019, ora 10.00;
-Proba practică: în data de 21.10.2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Pentru postul de asistent
medical debutant, generalist (PL):
-diplomă de şcoală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind echivalarea
studiilor absolvenților liceelor sanitare,
promoțiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul
studiilor postliceale sanitare; -fără
vechime ca asistent medical; -concurs
pentru ocuparea postului. Pentru postul
de asistent medical, generalist (PL):
-diplomă de şcoală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind echivalarea
studiilor absolvenților liceelor sanitare,
promoțiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul
studiilor postliceale sanitare; -6 luni
vechime ca asistent medical; -concurs
pentru ocuparea postului. Pentru postul
de infirmieră (G): -şcoală generală; -curs

de infirmiere, organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenților Medicali din România sau
curs de infirmiere organizat de furnizori
autorizați de Ministerul Muncii, Familiei
şi Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății -Direcția Generală Resurse
Umane şi Certificare; -6 luni vechime în
activitate; -concurs pentru ocuparea
postului. Pentru postul de îngrijitoare (G):
-şcoală generală; -concurs pentru
ocuparea postului; -nu necesită vechime.
Pentru postul de economist specialist IA
(S): -diplomă de licență; -6 ani, 6 luni
vechime în specialitate; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru postul de
muncitor calificat II -electrician (G):
-studii medii; -categoria de calificare 3 sau
4; -6 ani vechime în meserie. Pentru postul
de muncitor calificat II -instalator sanitar
(G): -studii medii; -categoria de calificare 3
sau 4; -6 ani vechime în meserie. Pentru
postul de muncitor calificat IV -bucătar
(G): -şcoală generală; -certificat de calificare în meseria de bucătar recunoscut de
MMFPSP; -6 ani vechime în meserie;
-concurs pentru ocuparea postului. Pentru
postul de muncitor necalificat I (G):
-şcoală generală; -concurs pentru
ocuparea postului. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balş”. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balş”, persoană de contact: teh.
ec.Stefan Alexandru-Marius, telefon:
021.201.09.80, interior: 3055, adresa
e-mail: anca.stroe@mateibals.ro.
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str.Dr.Calistrat Grozovici,
nr.1, în conformitate cu prevederile HG
286/2011, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcții contractual
temporar vacante, pe durată determinată:
-1 (un) post economist, gr.IA (S) -Birou
Administrativ-Patrimoniu; -1 (un) post
statistician medical (M) -Unitatea de Asistenţă Tehnică şi Management a Programului Naţional de Prevenire,
Supraveghere şi Control al Infecţiei HIV.
Concursul se va desfăşura la sediul institutului, după următorul calendar:
-Termenul de depunere a dosarelor:
26.09.2019, ora 13.00; -Testarea psihologică: în data de 04.10.2019, ora 10.00;
-Proba scrisă: în data de 09.10.2019, ora
10.00; -Proba practică: în data de
15.10.2019, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs pentru postul de statistician
medical, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -diplomă de
studii medii de specialitate sau diplomă de
studii medii; -concurs pentru ocuparea
postului; -6 luni vechime în activitate.
Pentru participarea la concurs pentru
postul de economist I (S), candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -diplomă de licență; -3 ani, 6 luni
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vechime în specialitate; -concurs pentru
ocuparea postului. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balş”. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balş”, persoană de contact:
tehnician economist Ştefan Alexandru-Marius, telefon: 021.201.09.80, interior: 3055, adresa e-mail: anca.stroe@
mateibals.ro.
l Direcţia Administrarea Străzilor şi
Iluminatului Public, cu sediul în strada
Drăgăneşti, nr.25A, municipiul Slatina,
județul Olt, organizează concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale vacante
de execuție, pe perioadă nedeterminată:
-Serviciul Iluminat Public -Compartiment
Mentenanță şi Dezvoltare Rețele Iluminat
Public: -muncitor calificat tr.IV -2 posturi,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura după cum urmează: -proba
scrisă: 14 octombrie 2019, ora 10.00;
-interviul: 16 octombrie 2019, ora 10.00.
Condiții specifice: muncitor calificat tr.IV
- ompartiment Mentenanță şi Dezvoltare
Rețele Iluminat Public: a)posesor atestat
de calificare profesională în meseria de
electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei şcoli profesionale de
profil; b)apt pentru lucru la înălțime; c)
vechime în specialitate atestat de calificare
profesională în meseria de electrician
obținut în urma absolvirii studiilor medii,
a unei şcoli profesionale de profil: nu este
cazul. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a. Relații
suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, Arhivă, de luni
până joi, orele 08.00-16.30, vineri, între
orele 08.00-14.00, sau la telefon:
0249.422.788.
l Primăria Comunei Calafindeşti, cu
sediul în localitatea Calafindeşti, str.Principală, județul Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă
determinată a postului temporar vacant
corespunzător funcției contractuale de
execuție de bibliotecar, grad profesional II,
studii superioare, număr posturi: 1,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 11 octombrie 2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 14 octombrie 2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice: -studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției contractuale de minim 5 ani;
-cunoaşterea unei limbi străine de circulație internațională- nivel mediu; -cunoştințe de operare pe calculator: cunoaşterea
şi utilizarea programelor MS Office
(Word, Excel), Internet, Baze de date şi
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sisteme informatice de bibliotecă nivel
mediu, precum şi condițiile generale
prevăzute în HG nr.286/2011. Candidații
vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 26.09.2019, ora
16.00, la sediul Primăriei Calafindeşti.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Calafindeşti, persoană de contact: Moloce
Domnica-Nuta, telefon: 0230.281.290, fax:
0230.281.290, e-mail: primariacalafindesti@yahoo.com.
l Unitatea Militară 01594 Lungeşti, din
Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul
sat Stăneşti-Lunca, comuna Lungeşti,
județul Vâlcea, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post de
personal civil contractual vacant, conform
HG nr.286/2011, astfel: -muncitor calificat
IV (zidar)/studii medii, generale la formaţiunea de cazarmare din UM 01594
Lungeşti, fără vechime în specialitate;
-11.10.2019, ora 10.00 -proba practică;
-17.10.2019, ora 10.00 -interviul. Data-limită de depunere a dosarelor: 03.10.2019,
ora 16.00. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul UM
01594 Lungeşti, comuna Lungeşti, sat
Stăneşti-Lunca, jud.Vâlcea. Detaliile organizatorice necesare vor fi afişate la sediul
UM 01594 Lungeşti, site-ul SMAp: www.
defense.ro şi pe portalu:l posturi.gov.ro.
Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 0249.472.540, interior: 122.
l Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu”
Copşa Mică, cu sediul în localitatea Copşa
Mică, strada Şos.Sibiului, numărul 61,
judeţul Sibiu, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale temporare de execuție
vacante de îngrijitor, 1,00 normă, conform
HG 286/2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba practică în data de
04.10.2019, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 04.10.2019, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii minim: 8 clase; -vechime: 3 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul:
str.Şos.Sibiului, nr.61, cod: 555400 -Copşa
Mică, jud.Sibiu. Relaţii suplimentare la
sediul: str.Şos.Sibiului, nr.61, cod: 555400
-Copşa Mică, jud.Sibiu, telefon:
0269.840.147, fax: 0269.840.532, e-mail:
grcopsa@yahoo.com.
l Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu”
Copşa Mică, cu sediul în localitatea Copşa
Mică, strada Şos.Sibiului, numărul 61,
judeţul Sibiu, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
funcțiilor contractuale de execuție vacante
de: Îngrijitor, 0,50 normă, conform HG
286/2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba practică în data de
11.10.2019, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 11.10.2019, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
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-studii minim: 8 clase; -vechime: 3 ani.
-Administrator patrimoniu, 0,50 normă,
conform HG 286/2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
11.10.2019, ora 08.00; -Proba practică în
data de 11.10.2019, ora 12.00; -Proba
interviu în data de 11.10.2019, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii: diplomă de bacalaureat; -vechime: 3 ani; -să aibă cunoştinţe
de operare Microsoft Office Excel şi Word
(calcul tabelar, întocmire grafice) şi să aibă
cunoştinţe de utilizare e-mail. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul: str.Șos.
Sibiului, nr.61, cod: 555400 -Copşa Mică,
jud.Sibiu. Relaţii suplimentare la sediul:
str.Șos.Sibiului, nr.61, cod: 555400 -Copşa
Mică, jud.Sibiu, telefon: 0269.840.147, fax:
0269.840.532, e-mail: grcopsa@yahoo.
com.
l Liceul Tehnologic sat Mărgăriţi, cu
sediul în localitatea Beceni, nr.117, judeţul
Buzău, organizează concurs, conform HG
nr.286/23.03.2011, privind ocuparea pe
perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de: -1 post expert
educaţie dansuri populare cu normă
parţială de 4 ore/zi; -1 post expert educaţie
elevi -concurs tematic cu normă de 22 ore/
lună; -1 post responsabil financiar, cu
normă de 4 ore/zi. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
11.10.2019, ora 9.00; -Proba interviu în
data de 15.10.2019, ora 9.00. Condiţii
specifice pentru expert educaţie -dansuri
populare: -Studii superioare, cu licenţă,
recunoscute; -Vechime în învăţământ: >15
ani. Condiţii specifice pentru responsabil
financiar: -Studii superioare cu licenţă
recunoscută; -Vechime în domeniu: 0-5
ani. 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 Liceului Tehnologic sat
Mărgăriţi, comuna Beceni, nr.117, judeţul
Buzău. Relaţii suplimentare la sediul
Liceului Tehnologic sat Mărgăriţi, nr.117,
comuna Beceni, judeţul Buzău,
tel.0238.705.479.
l Liceul Tehnologic sat Mărgăriţi, cu
sediul în localitatea Beceni, nr.117, judeţul
Buzău, organizează concurs, conform HG
nr.286/23.03.2011, pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcţiilor
contractuale de execuţie vacante de:
-Contabil la Liceul Tehnologic sat Mărgăriţi, comuna Beceni; Îngrijitor la Școala
Primară Izvoru Dulce, comuna Beceni.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 11.10.2019, ora 9.00;
-Proba interviu în data de 15.10.2019, ora
9.00. Condiţii specifice pentru ocuparea
postului de contabil: -Studii superioare de
specialitate cu licenţă recunoscută; -Experienţă în domeniu de minim 5 ani.
Condiţii specifice pentru ocuparea

postului de îngrijitor; -Absolvent învăţământ gimnazial; -Nu se pun condiţii referitoare la vechime. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului Monitorului Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Liceului
Tehnologic sat Mărgăriţi, comuna Beceni,
nr.117, judeţul Buzău. Relaţii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic sat
Mărgăriţi, nr.117, comuna Beceni, judeţul
Buzău, tel.0238.705.479.
l Inspectoratul Școlar Județean Călăraşi,
cu sediul în Călăraşi, str.Sloboziei, nr.2830, organizează concurs pentru ocuparea,
pe perioadă nedeterminată, a 1 (unu) post
vacant de expert IA (S), contractual de
execuție vacant, la Compartimentul Informatizare. Pentru a ocupa postul contractual vacant, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții specifice: -Studii superioare de lungă durată
sau studii de licenţă în domeniul informatică, ASE -cibernetică sau studii postuniversitare în specialitate; -Vechime în
muncă de minimum 1 an pe un post de
studii superioare de lungă durată în
profilul postului. Concursul se va organiza
conform calendarului următor: -11 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; -15
octombrie 2019, ora 10.00: proba practică;
-18 octombrie 2019, ora 10.00: interviul.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului
anunţ în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Inspectoratului Școlar Judeţean
Călăraşi. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi
interviul, candidaţii nemulţumiţi pot
depune contestaţie în termen de cel mult o
zi lucrătoare de la data afişării rezultatului
selecţiei dosarelor, respectiv de la data
afişării rezultatului probei scrise, probei
practice şi a interviului, sub sancţiunea
decăderii din acest drept. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Inspectoratului
Școlar Judeţean Călăraşi. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului Școlar Judeţean Călăraşi, persoană
de contact: Horodniceanu Dan Mihai,
telefon: 0242.315.949, fax: 0242.312.810.
l SC Geraico Prod COM SRL-angajeaza
manipulant marfa si spalator vase.
Cerinte - studii medii. Oferta: salariu
atractiv, tichete de masa. Cv-urile se vor
depune la sediul firmei din Hateg, str. T.
Vladimirescu, bl. 30B, jud. Hunedoara.
sau e-mail: office@geraico.ro,tel/fax
0254777787.
l SC Tara Hategului SA-angajeaza
spalator vase. Cerinte - studii medii.
Oferta: salariu atractiv, tichete de masa.
Cv-urile se vor depune la sediul firmei din
Hateg, str. T. Vladimirescu, bl. 30B, jud.
Hunedoara. sau sau e-mail: office@
geraico.ro, tel/fax 0254777787.
l Prin Hotărârea din 17.09.2019 Plenul

Consiliului Superior al Magistraturii, a
aprobat organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii,
în perioada septembrie 2019– februarie
2020, în condiţiile OUG nr.7/2019, Legii
nr.303/2004 şi ale Regulamentului privind
concursul de admitere şi examenul de
absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii
nr.91/2019, astfel: -17 noiembrie 2019probă scrisă eliminatorie, tip grilă, de
verificare a cunoştinţelor juridice la următoarele materii: drept civil, drept procesual
civil, drept penal şi drept procesual
penal;-7 decembrie 2019- probă scrisă de
verificare a cunoştinţelor juridice la drept
civil şi drept procesual civil;-8 decembrie
2019 -probă scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice la drept penal, drept procesual
penal; -11– 27 februarie 2020- susţinerea
interviului. Concursul se organizează
pentru ocuparea a 300 locuri de auditori
de justiţie- INM, (din care 200 sunt
alocate pentru ocuparea funcţiei de judecător şi 100 pentru ocuparea funcţiei de
procuror) şi pentru ocuparea a 7 posturi
vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor,
astfel:-2 posturi în cadrul INM,-1 post la
Biroul juridic al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, -1 post
la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată şi Terorism,-2
posturi la Agenţia Natională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate,-1 post
la Serviciului Juridic din cadrul Direcţiei
Naţionale de Probaţiune. La finalizarea
primului an de studii auditorii de justiţie
vor opta, în ordinea mediilor şi în raport
cu numărul posturilor, pentru funcţia de
judecător sau procuror, conform dispoziţiilor art.4 din OUG 7/2019. La concursul de
admitere la Institutul Naţional al Magistraturii se pot înscrie persoanele care
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14
alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr.
303/2004, privind statutul judecătorilor şi
procurorilor republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a condiţiilor
privind lipsa antecedentelor penale şi a
cazierului fiscal prevăzute la art.14 alin.
(2) lit. c) din aceeaşi lege. Cererile pentru
înscrierea la concurs se depun în termen
de 10 de zile de la data publicării anunţului privind concursul pe paginile de
internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, conform calendarului de
desfăşurare a concursului aprobat, la
tribunalele sau, după caz, la parchetele de
pe lângă acestea, în ale căror circumscripţii domiciliază sau au reşedinţa legal
stabilită candidaţii, respectiv până la data
de 30 septembrie 2019. În cuprinsul cererii
de înscriere, candidatul optează pentru
locurile de auditori de justiţie sau pentru
posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si
procurorilor scoase la concurs, putându-se
formula o singura opţiune.Tematica şi
bibliografia se publică pe pagina de
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internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi a Institutului Naţional al Magistraturii. Taxa de înscriere, în cuantum de
650 RON, se plăteşte la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care
se face înscrierea. Relaţii suplimentare se
pot obţine de pe paginile de Internet ale
Consiliului Superior al Magistraturii şi
Institutului Naţional al Magistraturii
(Web: www.csm1909.ro; www.inm-lex.ro).

2 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original,
în vederea verificării conformităţii copiilor
cu acestea.

l Aeroclubul României cu sediul în
Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr.54 sector
1, organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant– personal contractualîn data de 14.10.2019, ora 10.00 proba
scrisă, respectiv în data 21.10.2019, ora
10.00 interviu.Dosarele se depun la sediul
Aeroclubului României până la data
03.10.2019, ora 12.00.Relaţii suplimentare
se obţin la telefon 0372.705.952. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
specifice pentru postul scos la concurs
astfel:Contabil Tr. IA -Serviciul Financiar– 1 post: -studii medii economice (liceu
cu diplomă de bacalaureat); -sau studii
medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) şi
absolvirea unui curs de formare/ pregătire
care să ateste specializarea de contabil;
-vechime în specialitate minim 6,5 ani.
Calendarul de desfăşurare a concursului:-20.09- 03.10.2019- depunere dosare
înscriere concurs (ora 12,00);-07.10.2019selecţie dosare
şi afişare
rezultat;-08.10.2019- depunere contestaţii
selecţie dosare;-09.10.2019- soluţionare
contestaţii selecţie dosare şi afişare;14.10.2019- proba scrisă– ora 10.00;15.10.2019- afişare rezultate proba scrisă,
ora 12,00;-16.10.2019- contestaţii probă
scrisă, ora 12,00;-17.10.2019- afişare
rezultat contestaţii probă scrisă, ora 12,00;21.10.2019- interviu începând cu ora
10,00;-22.10.2019- afişare rezultate
interviu ora 12,00;-23.10.2019- depunere
contestaţii interviu; -24.10.2019- soluţionare contestaţii interviu şi afişare rezultate
finale, ora 12,00. Informaţii privind
înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor.Candidaţii trebuie să îndeplinescă
condiţiile minime de vechime în specialitate necesare exercitării funcţiei.În
termen de 10 zile de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 03.10.2019
ora 12:00, candidaţii depun dosarul de
concurs care va conţine obligatoriu:a)
Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane al
Aeroclubului României);b) Copia actului
de identitate;c) Copia diplomei de studii şi
a altor acte care atestă efectuarea specializării;d) Copia carnetului de muncă şi/sau
adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi după caz, vechimea în specialitate necesare ocupării funcţiei;e) Curriculum Vitae;f) Cazierul judiciar;g)
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul
de familie sau de către unităţi sanitare
abilitate şi care să conţină în clar, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia–
în format standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii Publice.Actele prevăzute la pct.

l KDK &MET MANAGEMENT SRL
angajează şofer de autoturisme şi camionete cu experiență şi vorbitor de limba
turcă şi engleză. Detalii la nr.de telefon:
0725.155.571.

l BAI LI IMPEX angajează şef raion/
adjunct mărfuri full-time. Cerințele candidatului: vorbeşte limba engleză, cunoştințe
operare calculator, salariul 2.080Lei cu
contract pe perioadă nedeterminată.
Detalii la nr. tel.0765.882.314.

l Primăria comunei Bueşti, județul
Ialomița, organizează concurs pentru
ocuparea urmatoarelor posturi, funcții
publice de execuție:-referent, clasa a III a, grad profesional superior, Compartimentul Contabilitate;-referent, clasa a
III- a, grad profesional principal,
Compartiment Urbanism – Amenajarea
Teritoriului.Pentru concursul organizat la
sediul Primariei comunei Bueşti, județul
Ialomița, la data de 18.10.2019, ora 10.00
(proba scrisă) şi 23.10.2019 (proba de
interviu), candidații vor depune dosarele
de înscriere în perioada 18.09.2019 –
07.10.2019, la secretariatul Comisiei de
concurs, domnul Calotă Marian, secretarul general al comunei Bueşti, județul
Ialomița.Condițiile de participare la
concurs sunt cele prevăzute la art. 465 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
Condițile specifice pentru funcția publică
de execuție, clasa III, grad profesional
superior, Compartimentul Contabilitate:-studii medii liceale finalizate cu
diplomă de bacalaureat;-vechime în specialitatea studiilor – 7 ani.Condițile specifice
pentru funcția publică de execuție, clasa
III, grad profesional principal, Compartiment Urbanism – Amenajarea Teritoriului:-studii medii liceale finalizate cu
diplomă de bacalaureat;-vechime în
specialitatea studiilor – 5 ani.

CITATII
l Se citează pentru data de 4.10.2019, la
Judecătoria Caransebeş, în dosar
nr.2004/208/2019, pârâtul Bugarin Ioan,
cu ultim domiciliu cunoscut în Delineşti,
nr.56, jud.Caraş-Severin, în proces cu
Talpazan Ionela-Nicoleta, cu obiect „ordonanță preşedințială -suplinire acord
parental”. În caz de neprezentare, judecata se va face în lipsă.
l Reclamantul Dediu Daniel-Stefan citez
pe pârâta Kucsera Iolan Maria, născută
Grauzer, la data de 01.09.1889 în Sânnicolau Mare, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Sânnicolau Mare, nr.1116, jud.Timiş, în
dosarul nr.2675/295/2019 aflat pe rolul
Judecătoriei Sânnicolau Mare, având ca
obiect declararea judecătorească a morții.
Orice persoană care cunoaşte date despre
numita Kucsera Iolan-Maria este invitată
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să le comunice la Judecătoria Sânnicolau
Mare, aceasta fiind dispărută din anul
1931.
l Korkis Răfăilă este citat în 15.10.2019,
orele 11.00, la Judecatoria Turda, în
Dosar civil 5585/328/2017 pentru succesiune.
l Rus Simion al lui Kostan este citat în
3.10.2018, la Judecatoria Turda, în Dosar
civil 8906/328/2018 pentru uzucapiune,
succesiune.
l Subsemnaţii Marinescu I. Maria şi
Matei Viorica în calitate de reclamante
cheamă în instanţă pe numitul Micescu
Octavian Costin la Judecătoria Ploieşti, în
dosarul nr.2580/280/2007, in data de
26.09.2019, ora 08.30.
l Toți cei interesați în a face opoziție la
dobândirea prin uzucapine a dreptului de
proprietate în favoarea numiților: Taflan
Daniel George şi Taflan Ioan Lucică cu
privire la suprafața aproximativ 9000 mp
din imobilul înscris în CF 106947 Bran, nr.
top 2023, 2033 sunt invitați la Judecătoria
Zărneşti în data de 06.11.2019, ora 09.00.
lPârâta Tescoveanu Ștefania este
chemată la Judecătoria Craiova în data
de 10.10.2019 în dosarul
nr.12343/215/2018, Complet CMF1, de
către reclamantul Tescoveanu Alin-Florin,
dosarul având ca obiect legături personale
cu minorii Tescoveanu Ștefan Florin şi
Tescoveanu Ștefania Maria.
lEste chemat în instanță la Judecătoria
Oravița în data de 10.10.2019, ora 09.00,
numitul Ghirastau Ioan din Ciclova
Romană, Nr.295, jud.Caraş-Severin, în
dosarul cu Nr.881/273/2018, tăgadă paternitate, de către Cantea Nadia Ramona
din Oravița, Zona Gării, Bl.E11, ap.302,
în calitate de reclamant.

DIVERSE

de înregistrare în Registrul Comerțului
J05/309/2006, îi notifică pe toți creditorii
debitoarei privind faptul că prin hotărârea nr.921/2019 din data de 13.09.2019
pronunțată de Tribunalul Bihor, în
dosarul nr. 826/111/2019 s-a dispus începerea procedurii falimentului față de
societatea debitoare mai sus menționată,
în temeiul art.145 alin.(1) pct. A, lit. C şi
pct. B din Legea 85/2014. Prin hotărârea
amintită s-a fixat termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanțelor născute în cursul procedurii la data
de 23.10.2019, termenul limită pentru
verificarea creanțelor, întocmirea şi publicarea tabelului suplimentar la data de
18.11.2019, termenul limită de întocmire a
tabelului definitiv consolidat la data de
13.12.2019. Lichidatorul judiciar provizoriu a convocat şedința adunării creditorilor pe data de 25.11.2019, 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 lichidatorului
judiciar provizoriu, aprobarea onorariului
acestuia şi desemnarea comitetului creditorilor.
l Către Herrera Jean, cu domiciliile/
reşedintele cunoscute în: municipiul
Constanța, județ Constanța, str.Dragoslavele, nr.2A, bl.F, ap.41 şi: județ Constanța,
loc.Eforie Sud (oraş Eforie), str.Dezrobirii,
nr.22. Credit Europe Ipotecar IFN SA, în
calitate de creditor, vă notifică că urmează
să declare creditul scadent anticipat şi
plătibil integral imediat în 30 de zile calendaristice, iar ulterior va iniția procedura
de executare silită, pentru recuperarea
creditului plății, în baza contractului de
credit nr.106317 din data de 21.07.2008,
având calitatea de Codebitor, în conformitate cu art.622 şi următoarele din Codul
de Procedură Civilă, deoarece nu au fost
achitate ratele de credit şi dobânzile
aferente, astfel înregistrându-se peste 90
de zile consecutive de restanță.

lSpitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, cu
sediul în Șoseaua Vergului, nr.12, sector 2,
Bucureşti, CIF: 4203938, înregistrată la
ONRC nr.197/29.12.1992, informează pe
cei interesați că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizației de mediu
pentru activitatea de asistență spitalicească desfăşurată în sediul din Șoseaua
Vergului, nr.12, sector 2. Informații la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Bucureşti, din sector 6, Aleea Lacul Morii,
nr.1, între orele 9.00-12.00, de luni până
vineri. Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul APM Bucureşti în
termen de 10 zile de la data publicării
prezentului anunț.

lUnitatea administrativ-teritorială
Băileşti, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.6,
16, 21, 47 şi 53, începând cu data de
26.09.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Municipiului Băileşti,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace de comunicare decât cele menționate mai sus nu vor
fi luate în considerare.

l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator judiciar
provizoriu în dosarul nr. 826/111/2019
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a
II-a Civilă, privind pe debitoarea
ELBEROM SRL, CUI 18383502, număr

l Arsat Industrie s.r.l., cu sediul în oraş
Pecica, strada 601, nr.53, titular al PUZ –
Extindere zona industrie nepoluanta,
depozitare si servicii, amplasat în: oras
Pecica , intravilan / extravilan, conform, ,
C.F. nr. 310849, C.F. nr. 308600, C.F. nr.

III

301229, C.F. nr. 307467, C.F. nr. 308547,
C.F. nr. 308548, C.F. nr. 308550, C.F. nr.
308598, C.F. nr. 309822, C.F. nr. 309941 şi
C.F. nr.312773 anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu. Informațiile privind
continutul documentatiei tehnice a
proiectului propus pot fi consultate la
sediul APM Arad, str. Splaiul Muresului
F.N, in zilnic (orele 8:00– 16:00).Observatiile publicului se primesc la sediul APM
Arad, str. Splaiul Muresului F.N, in
termen de 18 zile de la publicarea anuntului.
l SC Mazarine Energy Romania SRL,
titular al activităţii „Extracția petrolului
brut (cod CAEN 0620), Extracția gazelor
naturale (cod CAEN 0620), Activități de
servicii anexe extracției petrolului brut şi
gazelor naturale (cod CAEN 0910),
Transporturi prin conducte (cod CAEN
4950)”, anunță publicul interesat asupra
depunerii documentației tehnice în
vederea emiterii Autorizației de mediu
pentru punctul de lucru Parc 1 Glodeni
amplasat pe teritoriul comunei Glodeni,
județul Dâmbovița. Informaţiile privind
potenţialul impact asupra mediului al
activităţii pot fi consultate la sediul APM
Dâmbovița, str.Calea Ialomiței, nr.1, loc.
Târgovişte, jud.Dâmbovița, tel./fax:
0245.213.959/0245.213.944, în zilele de
luni-joi, între orele 9.00-13.00, vineri, 9.0012.00. Observaţiile publicului se primesc
zilnic, la sediul APM Dâmbovița.

LICITAŢII
lPublicaţie de vânzare privind licitaţia
din data de 01.10.2019.Debitorul SC My
Lady SRL cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.
Eroii de la Cerna nr.49, jud.Mehedinti,
J25/202/1999, CUI 12109568, aflată în
procedura de faliment, in bankruptcy, en
faillite, dosar nr. 910/101/2018, prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in
RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant
asociat coordonator Serban Valeriu, scoate
la vânzare, la 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. cadastral
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.
Mehedinti, aflata in garantia creditorului
Eurobank Ergasias S.A. Valoarea totala a
proprietatii imobiliare este de 96.850 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 01.10.2019
orele 11:00.Titlul executoriu în baza
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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 procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul
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 30.09.2019
orele 17.00, 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.
S e v e r i n , s u b n r. R O 1 1 B R M A
0999100083383621. 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
profesional al lichidatorului din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinti.Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL FILIALA TIMIS, prin
Asociat coordonator ec. Serban Valeriu.
l Vânzări bunuri din domeniul privat
al statului sau al unităților administrative teritoriale. 1.Informaţii generale
privind autoritatea contractantă,
precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact,
persoana de contact: Comuna Baia,
localitatea Baia, str.Nicolae Stoleru,
nr.2, județul Suceava, CIF: 4674790,
telefon: 0230.572.504, interior: 1, fax:
0230.540.990, e-mail: primariabaia@
gmail.com. 2.Informaţii generale
privind obiectul procedurii de licitaţie
publică, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie
vândute: licitația pentru vânzarea a 12
terenuri intravilane, situate în comuna
Baia, ce aparțin domeniului privat al
comunei, dupa cum urmează: a)Teren
intravilan, înscris în Cartea Funciară
număr 35830, număr cadastral 35830,
în suprafață de 682mp, categoria de
folosință curți construcții. b)Teren
intravilan, înscris în Cartea Funciară
număr 36055, număr cadastral 36055,
în suprafață de 402mp, categoria de
folosință arabil. c)Teren intravilan,
înscris în Cartea Funciară număr
36274, număr cadastral 36274, în
suprafață de 446mp, categoria de
folosință arabil. d)Teren intravilan,
înscris în Cartea Funciară număr
36526, număr cadastral 36526, în
suprafață de 830mp, categoria de
folosință arabil. e)Teren intravilan,
înscris în Cartea Funciară număr
36054, număr cadastral 36054, în
suprafață de 905mp, categoria de
folosință arabil. f)Teren intravilan,
înscris în Cartea Funciară număr
35879, număr cadastral 35879, în
suprafață de 831mp, categoria de
folosință arabil. g)Teren intravilan,
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înscris în Cartea Funciară număr
36128, număr cadastral 36128, în
suprafață de 500mp, categoria de
folosință păşune. h)Teren intravilan,
înscris în Cartea Funciară număr
36273, număr cadastral 36273, în
suprafață de 1151mp, categoria de
folosință arabil. i)Teren intravilan,
înscris în Cartea Funciară număr
36308, număr cadastral 36308, în
suprafață de 1941mp, categoria de
folosință arabil. k)Teren intravilan,
înscris în Cartea Funciară număr
36105, număr cadastral 36105, în
suprafață de 763mp, categoria de
folosință arabil. l)Teren intravilan,
înscris în Cartea Funciară număr
35890, număr cadastral 35890, în
suprafață de 1600mp, categoria de
folosință arabil şi curți construcții. j)
Teren intravilan, înscris în Cartea
Funciară număr 33620, număr cadastral 33620, în suprafață de 2164mp,
categoria de folosință arabil. Vânzarea
se face conform art.363 din OUG
57/2019, privind Codul administrativ,
şi Hotărârilor Consiliului Local
n r. 7 7 / 2 0 1 9 , 2 0 / 2 7 . 0 2 . 2 0 1 9 ,
5/23.01.2019. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se găsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la
cerere, de la Registratura instituției.
3.2.Denumirea şi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul autorităţii contractante de la
care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Comunei Baia, județul
Suceava. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar: 10Lei, ce se achită la casieria
instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.10.2019, ora
16.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 15.10.2019, ora 14.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Registratura din cadrul Primăriei Comunei
Baia. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, în plic închis.
5.Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.10.2019, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Baia, județul
Suceava. 6.Instanţa competentă în
soluţionarea eventualelor litigii şi
termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Suceava, Secția de Contencios Administrativ, municipiul
Suceava, str.Ștefan cel Mare, nr.62,
cod: 720062, telefon: 0230.214.948,
e-mail: trsv_registratura@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 17.09.2019.
l Penitenciarul Bistriţa, cu sediul în
Bistriţa, str. Tărpiului, nr. 22, organizează
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate

Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spaţiu comercial, în suprafaţă
totală de 52 metri pătraţi, cu destinaţia de
comercializare a bunurilor către persoanele
private de libertate. Licitaţia va avea loc în
data de 21.10.2019, ora 11.00, iar depunerea documentelor de calificare va fi până
la ora 10.30 la sediul unităţii. Preţul de
pornire este de 11,33 euro/metru pătrat.
Caietul de sarcini, informaţiile privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei
precum şi alte informaţii se pot obţine la
sediul unităţii sau la telefon 0263.238.175
–int. 163, email pbistrita@anp.gov.ro.
l Comuna Fântâna Mare (Primăria
comunei Fântâna Mare), CUI:15733336,
cu sediul în Comuna Fântâna Mare, sat.
Fântâna Mare, str.M.Gr.Cantacuzino,
nr.56, jud.Suceava, tel/fax: 0230.543.280,
adresa de e-mail: primaria_fantana_
mare@yahoo.com, persoană de contact:
Macsim Vasile, anunţă vânzarea prin licitaţie publică a următoarelor imobile din
domeniul privat: 1.construcţie- grajd
porcine nr.2 în suprafaţă de 1.540mp şi a
terenului aferent în suprafaţă de 3.537mp,
cu nr. cadastral 32454- Fântâna Mare; 2.
construţie- grajd nr.3 în suprafaţă de
859mp şi a terenului aferent în suprafaţă
de 1.433mp, cu nr. cadastral 32897Fântâna Mare; 3. Construcţie, acoperiş
D125- Șopron AEIZ în suprafaţă de
393mp şi a terenului aferent în suprafaţă
de 431mp, cu nr. cadastral 32898- Fântâna
Mare. Caietul de sarcini şi documentaţia
aferentă acestuia vor fi distribuite pe
suport hârtie, la preţul de 100Lei care se
poate achita cu numerar la caseria Primăriei Comunei Fântâna Mare sau prin virament bancar în contul
R072TREZ5935003XXX000699. Persoană
de contact: Macsim Vasile, tel/fax:
0230.543.280. Data limită de depunere a
ofertelor este 11.10.2019, ora 14.00, ofertele
vor fi depuse la registratura Primăriei
comunei Fântâna Mare, str.M.Gr.Cantacuzino, nr.56, conform Caietului de sarcini.
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor
va avea loc în data de 14.10.2019, ora
10.00, în sediul Primăriei comunei Fântâna
Mare: str.M.Gr.Cantacuzino, nr.56. Ședința
publică de licitație prin strigare va avea loc
în ziua de 14.10.2019, ora 10.00, în sediul
Primăriei comunei Fântâna Mare:
str.M.Gr.Cantacuzino, nr.56. Soluţionarea
litigiilor apărute în legătură cu atribuirea
contractului de vânzare-cumpărare se
realizează potrivit prevederilor legislaţiei
privind contenciosul administrativ. Acţiunea se depune la Secţia de Contencios
Administrativ şi Fiscal a Tribunalului
Suceava la Adresa: mun.Suceava, Str.
Ștefan cel Mare, nr.62, cod 720062 email:
trsv-arhcont@just.ro, fax: 0230.522.296.
l Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri
domeniu privat 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 Roşiori,
Strada Tineretului, nr. 2, judeţul Ialomiţa,

telefon: 0243/319719, fax: 0243/319800,
e-mail: consiliullocalrosiori@yahoo.com,
cod fiscal: 16371412 2. Informaţii generale
privind obiectele concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunurilor care
urmează să fie concesionate: -,,teren extravilan – în suprafaţă de 1,8383 ha, (18.383
mp), nr. Cadastral 21079 (fost canal de
desecare) , amplasat în Comuna Roşiori,
Judeţul Ialomiţa”, bun proprietate privata,
conform HCL 8/26.01.2018 .- ,,teren extravilan – în suprafaţă de 1,4007 ha, (14.007
mp), nr. Cadastral 21080(fost canal de
desecare) , amplasat în Comuna Roşiori,
Judeţul Ialomiţa”, bun proprietate privata,
conform HCL 8/26.01.2018 .- ,,teren extravilan – în suprafaţă de 0,1828 ha, (1828
mp), nr. Cadastral 21065 ( teren fost canal
) , amplasat în Comuna Roşiori, Judeţul
Ialomiţa”, bun proprietate privata,
conform HCL 8/26.01.2018.- ,,teren extravilan – în suprafaţă de 0,6246 ha, (6246
mp), nr. Cadastral 21066 ( categoria de
folosinţă curţi construcţii) amplasat în
Comuna Roşiori , Judeţul Ialomiţa”, bun
proprietate privata, conform
HCL47/02.12.2018- ,,teren intravilan – în
suprafaţă de 0,0472 ha, (472 mp), nr.
Cadastral 20650 (fost canal de desecare),
amplasat în Comuna Roşiori, Judeţul
Ialomiţa”, bun proprietate privata,
conform HCL 26/13.07.2018 . Temeiului
legal: O.U.G. 57/2019. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: 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: prin solicitarea
scrisă, transmisă cu cel puţin 4 zile înainte,
de la sediul Primăriei Comunei Roşiori.3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Roşiori , Strada Tineretului,
nr. 2, judeţul Ialomiţa 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentaţiei de atribuire de 10 lei în contul
concedentului: RO85TREZ 3935006
XXX001419, deschis la Trezoreria Urziceni, cod fiscal al concedentului:
16371412.3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10/10/2019, ora 15.00.4.
Informaţii privind ofertele:4.1. Data limită
de depunere a ofertelor: 15/10/2019, ora
10.00.4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura
Primăriei Comunei Roşiori, Strada Tineretului, nr. 2, judeţul Ialomiţa 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original şi 2 exemplare
copii.5. Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
15/10/2019, ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Roşiori, Strada Tineretului, nr. 2,
judeţul Ialomiţa.6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Acţiunea în justiţie se
poate introduce la secţia de contencios

administrativ a Tribunalului Ialomiţa,
Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12,
telefon:0243 236 952, 0243 236 587
(centrala), Fax: 0243 232 266 , e-mail: tr-Ialomiţa-pgref@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 19/09/2019.
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:
Primăria Comunei Dorna Candrenilor,
strada Principală, nr.85, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon:
0230.575.005, fax: 0230.575.167, e-mail:
primariadc@yahoo.com, cod fiscal:
4326914. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: -terenul şi construcțiile cu
destinația de „Aerodrom Floreni” -destinat
decolării/aterizării avioanelor pentru transport pasageri, de talie medie, care face
parte din domeniul public al Comunei
Dorna Candrenilor, conform HG
nr.451/30.05.2005, OUG 57/2019 şi
conform HCL nr.64/04.07.2019, fiind
compus din: -teren intravilan, curți
construcții, fâneață, drum, neproductiv, în
suprafață totală de 102.552mp, înscris în
CF nr.30224, accesul la amplasament
făcându-se direct din E85 Vatra Dornei
-Bistriţa; -clădire punct control zonal cu
regim de înalțime P+1E+2E parțial +3E
parțial, cu Sc=89mp, Sd=306mp, înscrisă
în CF nr.30224, cu nr.cadastral 30224 C1;
-clădire sală de mese cu regim de înălțime
P cu Sc=116mp, Sd=116mp, înscrisă în CF
nr.30224, cu nr.cadastral 30224 C2; -pistă
de decolare -aterizare şi platformă de staționare betonată în suprafață totală de
21.494,64mp, înscrisă în CF nr.30224;
-canal şi rigole de scurgere apă cu o suprafață de 0,84ha (8.400mp), înscris în CF
nr.30224. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: 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: prin solicitarea scrisă, transmisă
cu cel puțin 4 zile înainte, de la sediul
Primăriei Comunei Dorna Candrenilor.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, județul
Suceava. 3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 50Lei, cash la casieria instituției.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.10.2019, ora 15.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 11.10.2019, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei Comunei Dorna
Candrenilor, strada Principală, nr.85,
județul Suceava. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi locul
la care se va desfăşura şedinţa publică de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
deschidere a ofertelor: 11.10.2019, ora
12.00, la sediul Primăriei Comunei Dorna
Candrenilor, strada Principală, nr.85,
județul Suceava. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Suceava,
municipiul Suceava, str.Ștefan cel Mare,
nr.62, telefon: 0230.214.948, 0230.523.290,
fax: 0230.522.296, e-mail: trsv-birp@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 18.09.2019.
l 1.Informaţii generale privind concedentul: COMUNA VICTORIA, cod fiscal
4540305, satul Victoria nr.343, comuna
Victoria, judeţul Iaşi, cod 707580, telefon
0232-295120, fax 0232-295120, email
primariavictoria@yahoo.com. 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: terenuri
situate în intravilan, aflate în domeniul
privat al comunei Victoria, județul Iaşi:T
66, P 749/95 – 843 mp, T 66, P 749/145 –
1100 mp, T 42, P 337/10 – 1000 mp, T 42, P
337/11 – 1000 mp, T 42, P 337/21 – 1000
mp, T 42, P 337/26 – 1000 mp, T 42, P
337/29 – 1000 mp, T42, P 337/31 – 733 mp,
T 42, P 337/34 – 890 mp, T 42, P 337/33 –
598 mp, T 42, P 337/40 – 857 mp, T 42, P
337/41 – 879 mp, T 41, P 319/7 – 1227 mp,
T 41, P 319/9 – 1132 mp, T 41, P 321/2 –
1849 mp, T 41, P 321/11 – 1247 mp, T41, P
321/12, P320/12, P319/12 – 1211 mp, T 8, P
80/1 – 1000 mp, T 8, P 80/3 – 1000 mp, T 8,
P 80/4 – 1000 mp, T 8, P 80/11 – 1000 mp,
T 8, P 80/20 – 808 mp, T 8, P 80/23 – 804
mp, conform O.U.G. nr. 57/2019 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 65/29.08.2019. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se găsesc în caietul de sarcini.3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Se poate obține de la sediul Primăriei Victoria, satul Victoria nr.343, comuna
Victoria, județul Iaşi. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul achiziții publice
şi contracte - Primăria Victoria, satul
Victoria nr.343, comuna Victoria, județul
Iaşi, cod 707580. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea documentației de
atribuire: taxa de participare la licitație este
de 5 lei şi garanția de participare 50 lei,
bani care se vor achita în numerar la casieria Primăriei Victoria, județul Iaşi.3.4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03/10/2019, ora 12,00. 4. Informaţii
privind ofertele: se găsesc în caietul de
sarcini.4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 09/10/2019, ora 12,00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Primăria
comunei Victoria, satul Victoria nr.343,
comuna Victoria, județul Iaşi, cod 707580,
registratură.4.3. Numărul de exemplare în

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
care trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele
se depun într-un singur exemplar. 5. Data
şi locul la care se va desfăşura sedinţa
p u b l i c ă d e d e s c h i d e r e a o f e rtelor: 10/10/2019, ora 10,00, Primăria
comunei Victoria, satul Victoria nr.343,
comuna Victoria, județul Iaşi.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de atestare a dreptului
de proprietate privată cu numărul
379/2/14.07.1997 pe numele Acsinescu
Carmen, Str.Vatra Luminoasă, Nr.64. Îl
declar nul.
l Pierdut adeverinţă eliberată de Ministerul Sănătăţii Publice, Centrul naţional de
perfecţionare în domeniul sanitar Bucureşti emisă pe numele Paraschiv C. Nicoleta, eliberată la data de 21.01.2008. Se
declară nulă.
l Pierdut legitimatie transport pe numele
Mihalache Andrei seria A nr 0014747.
l Pierdut atestat instructor auto pe
numele Ignat Alexandru, eliberat de ARR
Dolj. Îl declar nul.
l Subscrisa, SC Flanco Retail SA („Societatea”), cu sediul în Șoseaua Bucureşti
Nord, nr.15-23, Parcul de Birouri SWAN,
clădirea Windsor, et.5, oraş Voluntari,
județul Ilfov, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr.J23/513/2012, cod de
înregistrare fiscală: RO27698631, a pierdut
cartea de intervenții, registrul special
pentru casa de marcat seria
DB4700000522 şi cartea de intervenții,
registrul special pentru casa de marcat
seria DB4700000523.
l Pierdut atestat transport marfă emis de
ARR Dolj pe numele Bîcu Iulian Bogdan.
Se declară nul.
l Declar pierdut şi nul Documentul de
înregistrare sanitară veterinară şi pentru
siguranța alimentelor pentru unitățile de
vânzare cu amănuntul nr.204/20.07.2007
emis în numele SC EMIPIS 73 SRL, cu
sediul în Caracal, jud.Olt.
l Notarom SA, sediul în Bucureşti, Sector
2 , s t r. G - r a l B e r t h e l o t , n r. 4 1 ,
având J40/9052/2002, CUI: 14174031,
declară pierdut Certificatul de Înregistrare
seria B nr.3900482 din 2019. Îl declar nul.
l Declar pierdut şi nul contract de
vânzare- cumpărare al imobilului din
strada Niţă Pintea nr.5, oraş Voluntari,
Judeţul Ilfov, fiind pe numele: 1.Hapurne
Daniel- Simion, 2.Hapurne Cornel- Aurel.

COMEMORĂRI
l Pe 21 sept.2019, doresc să comemorez
printr-o slujbă religioasă 40 de zile de la
trecerea în neființă a celei care a fost
blânda şi delicata mea soție, VICTORIA.
Sergiu Fetecău: 0744.675.005.

