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OFERTE SERVICIU
l Societate comercială cu sediul în Bucu-
reşti, sector 2, angajează lucrător comer-
cial pentru punctul de lucru din 
Bulevardul Basarabiei, studii medii, 
cunoştinţe de limba engleză. Telefon 
0727895004.

l Primăria comunei Drănic, cu sediul în 
Comuna Drănic, județul Dolj, organi-
zează, conform HG 286/2011, concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a postului contractual vacant de 
inspector de specialitate, studii superioare, 
personal angajat în regim contractual, la 
compartimentul impozite şi taxe locale.  
Concursul va avea loc la sediul unității 
Primăria comunei Drănic în data de 
14.11.2018, ora 10,00. Data limită de 
depunere a dosarelor: 02.11.2018, ora 
16.00, la sediul Primăriei comunei Drănic, 
str. Principală, nr.79, județul Dolj. 
Persoană de contact: Dragu Ștefăniță 
Cosmin, tel.0251.351.070.

l Primăria Municipiului Dorohoi organi-
zează concurs în data de 20.11.2018 orele 
10.00 proba scrisă şi în data de 26.11.2018, 
interviul pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuție perioadă nedetermi-
nată de: Consilier Juridic, Clasa I, Grad 
Profesional Asistent - Compartimentul 
Locativ, Asociații de Proprietari-Direcția 
Patrimoniu din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Dorohoi. Princi-
palele cerinţe  obligatorii de participare la 
concurs; -să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici 
republicată; -Studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diploma de licență 
sau similar; -Specialitatea studiilor: Facul-
tatea de drept, specializarea drept; 
-Vechime în specialitatea studiilor: minim 
1(un) an. Dosarele de înscriere se pot 
depune la Compartimentul resurse 
umane,  în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului. Pentru relaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la Comparti-
mentul resurse umane, din cadrul 
Primăriei Municipiului Dorohoi sau la tel. 
0231/610133, interior 113.

l Institutul “Bucovina” al Academiei 
Române, cu sediul în Rădăuţi, Calea 
Bucovinei, nr.9, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de execuţie, cu 
normă întreagă, CS III, domeniul filo-
logie, folclor, la data de 22.11.2018, ora 
10.00, la sediul Institutului „Bucovina” şi 
concurs pentru ocuparea unui post de 
execuţie, cu normă întreagă, CS III, 
domeniul filologie, limba germană, la data 
de 22.11.2018, ora 12.00, la sediul Institu-
tului „Bucovina”. Concursurile se vor 
desfăşura conform Legii 319/2003 privind 
statutul personalului de cercetare/dezvol-
tare. Data limită pentru înscriere, 
respectiv depunerea dosarelor: 30 de zile 
de la data publicării anunţului. Persoana 
de contact aferent secretariat comisie de 
c o n c u r s :  D n a  L i l i a n a  C u s i a c , 
tel.0230.561.408; 0723.520.003.

l Consiliul Judeţean Gorj organizează 
concursul de recrutare pentru ocuparea 
funcției publice vacante de execuție de 
consilier juridic, clasa I, gradul profesi-
onal superior la Serviciul juridic - conten-
cios, Direcția juridică, dezvoltarea 
capacității administrative şi achiziții 
publice din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Gorj. A. Data, ora şi 

locul de desfăşurare a concursului: - proba 
scrisă: 19 noiembrie 2018, ora 1030, la 
sediul Consiliului Judeţean Gorj; - inter-
viul: în termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susținerii probei scrise, la 
sediul Consiliului Județean Gorj. B. 
Condiţii de participare la concursul de 
recrutare: 1. candidații să fie absolvenți de 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul de 
licență drept; 2. vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice - minimum 7 ani; C. Candidații 
vor depune dosarul de concurs în termen 
de 20 de zile de la data publicării anun-
ţului în  Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv în perioada 
19.10.2018-07.11.2018, la sediul Consi-
liului Județean Gorj; D. Datele de contact 
ale secretarului comisiei de concurs: 
Cornoiu Daniela, consilier superior la 
Compartimentul resurse umane, manage-
mentul funcției publice din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, 
adresa de corespondență: Municipiul 
Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, et. 2, camera 
241, telefon: 0372531241, adresă de 
e-mail: daniela.cornoiu@cjgorj.ro

l Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 
Locale Sector 4 organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante şef birou clasa I, 
gradul II-Biroul Inventariere Fiscală. 
Concursul va avea loc la sediul Direcţiei 
Generale de Impozite şi Taxe Locale 
Sector 4 din str. Niţu Vasile nr.50-54, în 
data de 20.11.2018 la ora 1100 proba 
scrisă, interviul va fi anunțat ulterior. 
Condiţiile de participare sunt: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; vechime 5 ani în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de conducere de: şef birou, 
precum şi a funcţiilor publice specifice 
asimilate acestora; studii de masterat sau 
postuniversitare în domeniul administra-
ţiei publice, management ori în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute 
la art.49 din HG nr. 611/2008, şi vor fi 
depuse la registratură sau la Biroul 
Resurse Umane şi Managementul Cali-
tăţii din cadrul Direcţiei Generale de 
Impozite şi Taxe Locale Sector 4, din  str. 
Niţu Vasile nr.50-54 Sector 4, în termen de 
20 de zile de la data publicării anunţului. 
Detalii privind bibliografia de concurs 
sunt disponibile accesând pagina oficială 
office@dgitl4.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la nr. de telefon 0214050804.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Municipiul Sebeş organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unei funcţi  de execuţie 
vacante -personal contractual: 1post 
-pompier servant la Serviciul Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş. Probele 
stabilite pentru postul de pompier servant 
sunt: proba scrisă şi interviul. Data, ora şi 
locu l  desfăşurăr i i  concursu lu i : 
-12.11.2018, ora 11:00, Parcul Arini, nr.1 
(sediul Primăriei Municipiului Sebeş) 

-proba scrisă; -19.11.2018, ora 11,00, 
Parcul Arini, nr.1 (sediul Primăriei Muni-
cipiului Sebeş) -proba interviu. Termenul 
de depunere al dosarelor de înscriere: 
05.11.2018, ora 16,00. La depunerea dosa-
relor, actele se prezintă în copie şi în 
original. Condiţii de participare pentru 
postul de pompier servant scos la concurs: 
-Candidatul trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.3 din 
H.G. NR.286/2011pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice; -Studii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalau-
reat. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Municipiului Sebeş.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Municipiul Sebeş organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice de 
execuţie vacante de Polițist local, clasa III, 
grad profesional asistent din cadrul Direc-
ției Poliția Locală Sebeş, Compartiment 
Ordine Publică, Pază Obiective, aparatul 
de specialitate al primarului, ID post 
497795. Probele stabilite pentru concurs: 
proba scrisă şi interviul. Data, ora şi locul 
organizării probei scrise: 19.11.2018, ora 
11:00, Parcul Arini, nr.1, Mun. Sebeş, jud. 
Alba (sediul Primăriei Municipiului 
Sebeş). Data, ora şi locul susţinerii inter-
viului: 23.11.2018, ora 11:00, Parcul Arini, 
nr.1, Mun.Sebeş, jud. Alba (sediul Primă-
riei Municipiului Sebeş). Condiţiile de 
participare la concurs: -candidatul trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republi-
cată, cu modificările şi completările ulteri-
oare; -studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 6 luni; -aviz psihologic valabil 
pentru îndeplinirea funcției publice de 
polițist local. Data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: 07.11.2018, 
ora 16:00. Dosarele de înscriere se depun 
la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, 
Parcul Arini, nr.1, Mun. Sebeş, jud. Alba, 
persoană de contact: inspector Nicoleta 
Irimie. Informații suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, telefon 
0258.731.318, email secretariat@primaria-
sebes.ro.

l Aeroportul Internațional Maramureş 
RA, cu sediul în localitatea Tăuții Măghe-
răuş, strada 66, nr.22, judeţul Maramureş, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractual vacante- 1 (unu) post- 
Manager Operaţiuni Platformă, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
12.11.2018, ora 10.00; -Interviul în data de 
14.11.2018, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.Absolvent 
studii superioare, cu diplomă de licenţă în 
domeniul: Inginerie Aerospaţială -Specia-
litatea Inginerie şi Management Aerona-
utic; 2.Fără antecedente penale; 3.Are 
cetăţenia română; 4.Cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; 5.Are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; 6.Are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie; 7.Nu a 
fost condamnată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni; 8.Vechimea în 
muncă nu este obligatorie. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
la sediul Aeroportului Internațional 
Maramureş RA, serviciul Resurse Umane, 
până la data de 02.11.2018. Relaţii supli-
mentare la sediul Aeroportului Internați-
onal Maramureş RA, la Secretariat sau 
Biroul Resurse Umane, la telefon: 
0262.293.444 şi la adresa de e-mail: 
office@aimm.eu şi/sau hr@baiamareair-
port.ro, persoană de contact: Bondrea 
Ana, telefon: 0262.022.2245, fax: 
0262.223.394.

l Liceul Tehnologic Agroindustrial 
„Tamási Áron”, cu sediul în localitatea 
Borş, strada-nr.197A, judeţul Bihor, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de: 
-secretar, gradul I: 0,5 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 5 noiembrie 
2018, ora 9.00; -Proba interviu în data de 
5 noiembrie 2018, ora 12.00, şi proba prac-
tică în data de 5 noiembrie 2018, ora 
14.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: cel puțin studii 
medii; -vechime: 10 ani: -experiență în 
domeniul educațional: minim 5 ani, 
cuprinzând toate aspectele activității de 
secretar şcoală. Cunoştințe: -să posede 
cunoştințe temeinice în ceea ce priveşte 
sistemul organizatoric; -să posede cunoş-
tinţe solide în ceea ce priveşte legislaţia în 
vigoare privind domeniul educațional; -să 
cunoască limba maghiară; -să probeze o 
bună cunoaştere în domeniul tehnologiei 
informatice şi comunicării. Aptitudini: 
-inteligenţă (gândire logică, memorie, 
capacitate de analiză şi sinteză); -capaci-
tate de organizare a locului de muncă; 
-comunicare asertivă şi gestionarea 
conflictelor. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
până în data de 26 octombrie 2018, ora 
12.00, la sediul Liceului Tehnologic 
Agroindustrial „Tamási Áron”. Relaţii 
suplimentare la sediul Liceului Tehnologic 
Agroindustrial „Tamási Áron”, persoană 
de contact: Nagy-Máté Enikő, telefon: 
0259.316.160, 0787.875.745, fax: 
0259.316.160, e-mail: licteh.bors@gmail.
com.

l Primăria Oraşului Bechet, cu sediul în 
localitatea Bechet, str.A.I.Cuza, nr.100, 
judeţul Dolj, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de: 
-Inspector, clasa I, grad profesional debu-
tant: 1 post. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 19.11.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
21.11.2018, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
universitare de licenţă absovite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiin-
ţelor economice, juridice sau în domeniul 
informatic; -vechime: nu se solicită. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Oraşului 
Bechet, str.A.I.Cuza, nr.100, judeţul Dolj. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Oraşului Bechet- Compartiment Resurse 

Umane, persoană de contact: Rădoi Gigi 
Alin, funcţia publică de conducere de 
s e c r e t a r  o r a ş  B e c h e t ,  t e l e f o n : 
0251.336.826, fax: 0251.337.197, e-mail: 
primaria.bechet@yahoo.com

l Primăria Comunei Vatra Moldoviţei, cu 
sediul în localitatea Vatra Moldoviţei, 
judeţul Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de: -inspector, clasa I, 
grad profesional principal, în cadrul Biro-
ului financiar contabil din Aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Vatra 
Moldoviţei. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Vatra Moldo-
viţei, astfel: -Proba scrisă în data de 
03.12.2018, ora 12.00; -Proba interviu în 
data de 05.12.2018, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: a)
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; b)vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 5 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Vatra Moldoviţei. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs la sediul 
Primăriei Comunei Vatra Moldoviţei, 
persoană de contact: Niga Gabriel- vice-
primar, telefon: 0230.336.150, e-mail: 
primariavatramoldovitei@yahoo.com.

l Primăria Comunei Valea Ierii, cu sediul 
în localitatea Valea Ierii, strada -nr.50, 
judeţul Cluj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
referent II, număr posturi: 1, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
13.11.2018, ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 14.11.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii medii cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime 3 ani; -cunoştințe de operare pe 
calculator. 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 Primăriei Comunei Valea 
Ierii. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Valea Ierii, persoană 
de contact: Mariş Nelia-Crenguța, telefon: 
0746.148.859, fax: 0374.091.297, e-mail: 
primaria_valea_ierii@yahoo.com.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Dăeni, cu sediul în localitatea 
Dăeni, str.Principală, nr.42, judeţul 
Tulcea, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuție vacante de: -referent -casier, clasa 
III, grad profesional asistent, din cadrul 
Compartimentului Financiar-impozite şi 
taxe: 1 post, conform HG nr.611/2008. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Dăeni, astfel: 
-19.11.2018, ora 10.00 -proba scrisă; 
-20.11.2018, ora 10.00 -interviul. Dosarele 
de concurs se depun la sediul Primăriei 
Comunei Dăeni, în perioada 19.10.2018-
07.11.2018, inclusiv. Condițiile generale de 
participare la concurs sunt cele prevăzute 
la art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
statutul funcționarilor publici. Condițiile 
specifice de participare sunt: -studii medii 
liceale, respectiv studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
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specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 6 luni. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Dăeni, persoană de contact: Ivan 
Mihaela, consilier, telefon: 0720.765.305, 
fax: 0240.577.789 și e-mail: primaria-
daeni@yahoo.com.

l Primăria Orașului Nehoiu, județul 
Buzău, str.Aleea Merilor, nr.2-4, site: 
primarianehoiu@yahoo.com, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcției contractuale de execuție vacante 
inspector, gradul profesional IA, nivelul 
studiilor SSD, în cadrul Compartimen-
tului Gospodărie locală și transport public 
de persoane. Condițiile de înscriere la 
concurs: -Condițiile generale menționate 
la art.3 din Regulamentul-cadru din 2011, 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice aprobat 
prin Hotărârea 286/2011; -Studii de speci-
alitate: minim studii superioare de scurtă 
durată certificate prin diploma de absol-
vire; -Vechimea în muncă minim 3 ani. 
Calendarul concursului: Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
Primăriei Orașului Nehoiu, Biroul Secre-
tariat, până la data de 02.11.2018, ora 
16.30; -Selecția dosarelor: în termen de 2 
zile lucrătoare de la data-limită de depu-
nere a dosarelor;  -Proba scrisă: 
12.11.2018, ora 10.00; -Interviul: 
15.11.2018, ora 10.00; -Locul desfășurării 
concursului: sediul Primăriei Orașului 
Nehoiu. După afișarea rezultatelor obți-
nute la selecția dosarelor, proba scrisă sau 
interviul, candidații nemulțumiți pot face 
contestație în termen de cel mult 24 de ore 
de la data afișării rezultatelor selecției 
dosarelor, respectiv de la data afișării 
rezultatului probei scrise ori a interviului, 
la sediul Primăriei Orașului Nehoiu, 
Biroul Secretariat. Relații suplimentare se 
pot obține la nr. de telefon: 0238.504.548.

l Primăria Comunei Feliceni, cu sediul 
în localitatea Feliceni, strada Principală, 
numărul 208, judeţul Harghita, organi-
zează concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiei publice de 
execuție vacante de inspector debutant, 
conform Legii nr.188/1999. Concursul se 
va desfășura astfel: -Termenul-limită de 
depunere a dosarelor: 08.11.2018, ora 
15.00; -Proba scrisă în data de 19.11.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
21.11.2018, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul: știin-
țelor inginerești (inginerie civilă -speciali-
zarea construcții civile, industriale și 
agricole, căi ferate, drumuri și poduri, 
ingineria instalațiilor -specializarea insta-
lații pentru construcții; -vechime minimă: 
nu este cazul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei Feliceni. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Feliceni, persoană de contact: 
s e c r e t a r  K i s s  Z o l t á n ,  t e l e f o n : 
0266.245.311, fax: 0266.245.327, e-mail: 
conslocfeliceni@gmail.com.

l Unitatea Militară 01016, cu sediul în 
localitatea Tîrgu Mureș, strada Bule-
vardul Cetății, nr.43, judeţul Mureș, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: econo-
mist debutant, 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
12.11.2018, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 15.11.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 20.11.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 

trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii (obligatoriu): studii supe-
rioare de licență în domeniu; -vechime 
(obligatoriu): nu sunt necesare condiții de 
vechime în muncă; -nivelul de acces la 
informații clasificate este secret, fiind 
necesar acordul scris al persoanei care 
dorește să candideze privind verificarea în 
vederea obținerii autorizației de acces la 
informații clasificate sau a certificatului 
de securitate, în situația în care va fi 
declarată admisă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Unității Militare 01016 Tîrgu Mureș. 
Relaţii suplimentare la sediul Unității 
Militare 01016 Tîrgu Mureș, persoană de 
contac t :  Nich i  S i lv iu ,  t e l e fon : 
0265.250.272, fax: 0265.215.330.

l Primăria Comunei Poieni-Solca, 
judeţul Suceava, organizează un concurs/
examen de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante de 
consilier, clasa I, grad profesional debu-
tant, cu atribuţii privind asistența socială, 
din cadrul Compartimentului de asistență 
socială al Aparatului de specialitate al 
primarului comunei Poieni-Solca, jud.
Suceava. Condiții de desfășurare a 
concursului/examenului: -proba scrisă se 
va desfășura la data de 21 noiembrie 
2018, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Poieni-Solca, jud.Suceava; -data 
de desfășurare a interviului va fi afișată o 
dată cu rezultatele la probele scrise. 
Condiții generale da participare la 
concurs/examen: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute la art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiții specifice: -candi-
dații trebuie să fie absolvenți de studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, specializarea 
asistență socială, știinţe juridice sau admi-
nistrative cu specializarea administraţie 
publică sau știinţe economice; -condiții 
privind vechimea în muncă: nu este cazul. 
Dosarele de înscriere la concurs/examen 
se pot depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, respectiv până la data de 9 
noiembrie 2018, la sediul Primăriei 
Comunei  Poieni-Solca,  te l . / fax: 
0330.501.052, e-mail: poienisolca@yahoo.
com. Bibliografia, atribuţiile prevăzute în 
fișele posturilor, precum și alte date nece-
sare desfășurării concursului vor fi afișate 
la sediul și pe pagina de internet a Primă-
riei Comunei Poieni-Solca. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Poieni-Solca. Persoană de 
contact este doamna Jucan Daniela, 
consilier principal resurse umane și salari-
zare, tel.0741.225.139.

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale OMS nr.284/2007, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organi-
zare și desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, Spitalul Municipal „Dr.
Gheorghe Marinescu”, cu sediul în Târnă-
veni, strada Victor Babeș, nr.2, judeţul 
Mureș, organizează concurs/examen 
pentru ocuparea funcţiei specifice comite-
tului director al unităţii, după cum 
urmează: 1 post de director îngrijiri. La 
concurs/examen se pot înscrie candidaţii 
care îndeplinesc, cumulativ, criteriile 
generale și specifice. Criteriile generale 
sunt următoarele: a)au domiciliul stabil în 
România; b)nu au fost condamnaţi defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptu-

irea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite 
cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea; c)au o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sani-
tare abilitate; d)nu au vârsta de pensio-
nare, conform prevederilor legale în 
vigoare. Criteriile specifice sunt următoa-
rele: 1.sunt asistenţi medicali generaliști 
principali; 2.au cel puţin 2 ani vechime ca 
asistenţi medicali generaliști principali; 
3.sunt absolvenţi de învăţământ univer-
sitar de lungă sau scurtă durată, cu 
diplomă de licenţă/absolvire. Concursul/
examenul pentru ocuparea funcţiei de 
director îngrijiri se va organiza și desfă-
șura la sediul unității astfel: -Proba scrisă 
în data de 12.11.2018, de la ora 10.00; 
-Susţinerea proiectului de specialitate în 
data de 15.11.2018, de la ora 10.00; -Inter-
viul de selecţie în data de 15.11.2018, de la 
ora 12.00. Data-limită până la care se pot 
depune dosarele de înscriere la concurs 
este 02.11.2018, până la ora 15.00. Biblio-
grafia pentru concurs/examen și teme-
le-cadru pentru proiectul de specialitate 
se afișează la sediul Spitalului Municipal 
„Dr.Gheorghe Marinescu”, str.Victor 
Babeș, nr.2, mun.Târnăveni, județul 
Mureș, și se publică pe site-ul  Spitalului 
Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” 
Târnăveni. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Spitalului Municipal „Dr.
Gheorghe Marinescu” Târnăveni, telefon: 
0265.446.156, secretariat 111, persoana 
care asigură secretariatul comisiei de 
concurs: Antonela Precup, șef Birou 
Resurse Umane, tel.0731.980.318.

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Timiș, cu sediul în localitatea Timișoara, 
judeţul Timiș, scoate la concurs în 
vederea încadrării, prin recrutare din 
sursă externă: -1 post contractual vacant 
de electromecanic,  conform HG 
nr.286/2011. Nivelul studiilor: -cel puţin 
școala generală; -studii de specialitate: 
electromecanic. Vechimea în specialitatea 
studiilor necesară ocupării postului: nu 
este cazul. Concursul se va desfășura la 
sediul Inspectoratului de Jandarmi Jude-
ţean Timiș, cu sediul în localitatea Timi-
șoara, str.G.Bariţiu, nr.19-21, judeţul 
Timiș, după următorul calendar: 
-16.11.2018, ora 09.00 -proba practică și 
20.11.2018, ora 09.00 -interviul; -data-li-
mită de depunere a dosarelor de concurs: 
02.11.2018, ora 12.00. Date de contact: 
Serviciul resurse umane, telefon: 
0 2 5 6 . 4 9 0 . 9 9 0 ,  0 2 5 6 . 4 9 0 . 9 9 1  ș i 
0256.490.992, interior: 24507 și 24557.

l Institutul de Chimie Macromoleculară 
„Petru Poni” cu sediul în Iași, Aleea 
Grigore Ghica Vodă, nr.41A, organizează 
concurs pentru ocuparea a unui post 
vacant de Asistent de cercetare în Biologie 
conform Clasificării Ocupaţiilor din 
România, cod COR  213137.  Concursul 
se va desfășura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de art.15, 
alin.(6) și se vor depune în termen de 30 
zile de la publicarea anunţului. Detalii 
privind condiţiile specifice, tematica,  
bibliografia de concurs, calendarul de 
concurs, relaţii suplimentare se pot obţine 
la Serviciul resurse umane, sediul Institu-
tului de Chimie Macromoleculară ”Petru 
Poni” din Iași, telefon 0232.217.454 și/sau 
site-ul institutului, email: balan.catalina@
icmpp.ro.

l Primăria Comunei Stelnica, cu sediul 
în Stelnica, str.Eroilor Aviatori, nr.58, 
județul Ialomița, organizează în data de 
20 noiembrie 2018 concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante 
de inspector, clasa I, grad profesional 
asistent, din cadrul Compartimentului 
Urbanism. Condiţii de participare: -cetă-

ţenie română; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 1 
(un) an; -cunoștințe minime de utilizare 
calculator (diplomă sau atestat de absol-
vire a cursului de pregătire -Informatică, 
emisă în condițiile legii. Dosarul trebuie 
să conţină: -Diplomă studii absolvite; 
-Copie carnet de muncă sau adeverinţă; 
-Fișă medicală sau adeverinţă medicală; 
-Cazier judiciar; -Copie CI; -Copie acte 
stare civilă; -Cerere participare concurs; 
-Curriculum vitae. Dosarele de partici-
pare la concurs se depun în perioada 
cuprinsă între 19 octombrie-07 noiembrie 
2018. Selectarea dosarelor va avea loc pe 
data de 14 noiembrie 2018, iar concursul 
se va desfășura pe parcursul a două 
probe: proba scrisă, 20 noiembrie 2018, 
ora 11.00, și interviul, 22 noiembrie, ora 
11.00. Date de contact: e-mail: primaria.
stelnica@yahoo.com, tel.0243.361.785, 
fax: 0243.361.785, persoană de contact: 
Mănăilă Petrică, secretarul comunei Stel-
nica, județul Ialomița.

l Primăria municipiului Râmnicu Sărat 
organizeaza concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacantă: - consilier clasa I, grad profesi-
onal asistent în cadrul Compartimentului 
Unitatea Municipală pentru Monitori-
zarea Serviciilor Comunitare de Unităţi 
Publice - Serviciul Urbanism - Arhitect 
șef - Aparatul de specialitate al Prima-
rului municipiului Râmnicu Sărat. 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat în data de 
20.11.2018, ora 10,00 - proba scrisă, iar 
interviul va avea loc în termen de maxim 
5 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Data și ora susţinerii inter-
viului se vor afișa odată cu rezultatele la 
proba scrisă; Condiţiile de participare, la 
concursul menţionat mai sus, sunt cele 
prevăzute în art.54 si 57 alin.(1), (2), (3), 
(4), (5) din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici republi-
cată, actualizată precum si cele specifice 
prevăzute în fișa postului și anume: - 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în știinte ingine-
resti. - minimum 1 an vechime în speciali-
tatea studiilor. Aceste condiţii de 
participare la concurs se vor afișa la 
sediul Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat, precum și pe site-ul Primăriei 

municipiului Râmnicu Sărat www.prima-
riermsarat.ro. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în perioada 19 octom-
brie - 07 noiembrie 2018. Coordonate de 
contact: - sediul instituţiei: str.Nicolae 
Bacescu, nr.1, mun.Râmnicu Sărat, 
numărul de telefon este 0238561946, 
numărul de fax este 0238561947, adresa 
de e-mail primarie_rmsarat@primarierm-
sarat.ro. Persoana de contact: Georgiana 
Horohai, șef birou resurse umane.

l Primăria Comunei Ștefăneștii de Jos 
-Ilfov, organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor publice de: -1 post de 
Consilier clasa I grad profesional Debu-
tant -Compartiment Contabilitate; 
Condiţii specifice pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante de Consi-
lier juridic grad profesional Debutant 
-Compartiment Contabilitate: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei Ștefăneștii 
de Jos din Șos. Ștefănești nr. 116, 
Comuna Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov în 
data de 19 Noiembrie 2018, începând cu 
ora 11:00- proba scrisă. Interviul va avea 
loc în data de 27.11.2018. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial, iar docu-
mentele de participare sunt cele prevăzute 
de art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008. Alte informaţii referi-
toare la organizarea concursului pot fi 
obţinute la nr. de telefon 021-361.35.29 
-doamna Stanca Ștefania -Consilier Asis-
tent Primăria Ștefăneștii de Jos.

l Curtea de Apel București organizează 
concurs, în condiţiile legii, pentru 
ocuparea funcţiilor publice de execuţie 
vacante, după cum urmează: Tribunalul 
București. -2 posturi consilier Clasa I 
Grad profesional asistent: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul științelor 
economice, vechime în specialitate minim 
1 an, cunoștințe de limba engleză –nivel 
mediu; Dosarele de înscriere la concurs 
vor fi depuse la sediul Curţii de Apel 
București– Splaiul Independenţei, nr. 5, 
sector 4, mezanin, camera M01, în termen 
de 20 zile de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a. Concursul se va desfășura la sediul 
Curţii de Apel București, Splaiul Inde-
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pendenței nr. 5, sector 4, iar proba scrisă 
se va susține în data de 22 noiembrie 
2018, ora 16,00. Proba de interviu se 
susține în maxim 5 zile de la susținerea 
probei scrise. Condiţiile de participare, 
bibliografia şi tematica, după caz, precum 
şi actele necesare înscrierii la concurs, vor 
fi afişate la sediul Curții de Apel Bucu-
reşti şi pe pagina web: http://www.
cab1864.eu, secțiunea Resurse Umane 
-Concursuri/ Examene. Relaţii suplimen-
tare privind depunerea dosarelor de 
concurs la adresa de corespondență email: 
infocabuc@just.ro, relațiicab@just.ro, 
telefon: 021 319 82 45, fax. 021 319 16 94.

PRESTĂRI SERVICII
 

l Executăm dulgherii, mansardări, 
montaj acoperiş ţiglă metalică, reparaţii 
acoperişuri ţiglă ceramică, montaj alte 
tipuri de învelitori acoperişuri, zugrăveli, 
sisteme pluviale şi alte accesorii. Reduceri 
până la 30%! Tel.0729.002.253, furduiale-
xandru4@gmail.com.

CITAȚII
 

l Numitul Vişan Constantin cu ultimul 
domiciliu în Ploieşti, str. Dâmbovița nr. 
14, județul Prahova, este citat la Judecă-
toria Ploieşti, str. Gheorghe Lazăr nr. 6, în 
data de 14 noiembrie 2018, ora 8.30, 
camera Sala 4, în calitate de intimat, în 
dosarul nr. 2293/281/2018, de Vişan 
Traian.

l Se citează numitul Tanaka Lazo 
Manuel Ricardo- pârât, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Komaki, Shi Kubo 
Shinmachi 43 Haitsu Yamae 101, prefec-
tura Aichi, Japonia, pentru termenul din 
21.11.2018, ora 9.00, la Judecătoria Reşița 
în dosarul 4841/290/2018, obiect: alte 
cereri privind situația minorului.

l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, Bavla 
Ida, toți cu domiciliul necunoscut, sunt 
citați pe data de 19.11.2018 la Judecătoria 
Turda, în dos. 455/328/2015, în calitate de 
pârâți.

l Pârâta Moldovan Diana Maria, cu 
ultimul domiciliu în Germania, 79110 
Freiburg im Breisgau, Krozingerstr. 25, 
este citată pentru data de 1.11.2018 la 
J u d e c ă t o r i a  S i b i u  î n  d o s a r 
nr.109/306/2018 complet C9 civil, ora 
9.00, obiectul dosarului rezoluțiune 
contract.

l RCS&RDS SA cheamă în judecată pe 
Toporan Marius în dosar 1153/304/2018 
la Judecătoria Segarcea, complet c4, în 
data de 31.10.2018, ora 09.00.

l Pârâta Zsido Agneta, născută Raduly, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în com. 

Cernat, jud. Covasna, este citată la Jude-
cătoria Târgu Secuiesc la data de 
23.11.2018, ora 9:00 în dosarul civil 
471/322/2018 având ca obiect uzucapiune 
şi rectificare carte funciară de către recla-
mantul Raduly Lukacs Rudolf.

l Chiriac Alexandru Laurenţiu, cu 
ultimul domiciliu în Viena, A-1140, este 
chemat în dosarul nr.15140/3/2017, în fața 
Tribunalului Bucureşti, secția a V-a 
Civilă, cam.106, în data de 07.11.2018, 
ora 08.30, în calitate de Pârât, în proces 
cu Banciu Robert.

l Ehlert Ana-Laura, cu ultimul domiciliu 
în Bucureşti, este chemat în fața Tribuna-
lului Bucureşti, secția a V-a Civilă, în 
dosarul nr.15140/3/2017, camera 106, în 
ziua de 07.11.2018, Completul F 11, ora 
08.30, în calitate de Pârât, în proces cu 
Banciu Corneliu în calitate de Reclamant, 
pretenţii.

l Chiriac Doina Marieta, cu ultimul 
domiciliu în Bucureşti, este chemată în 
fața Tribunalului Bucureşti secția a V-a 
Civilă, în dosarul nr.15140/3/2017, camera 
106, în ziua de 07.11.2018, Completul F 
11, ora 08.30, în calitate de Pârât, în 
proces cu Banciu Corneliu în calitate de 
Reclamant, pretenţii.

l Dumitru Nicolae, cu domiciliul 
cunoscut în sat/ com. Baloteşti, str. Calea 
Bucureşti, nr. 7, judeţul. Ilfov este chemat 
la Tribunalul Bucureşti Secţia a VI-a 
civilă, cu sediul în Bucureşti, Splaiul 
Independenţei nr. 319L, clădirea B, etaj.1, 
sala E26 sector 6, în data de 15.11.2018, 
ora 9:00, în calitate de pârât în dosarul nr. 
26434/3/2004, în litigiu cu Banca Română 
de Scont SA - Banca în faliment - recla-
mant , prin lichidator Fondul de Garan-
tare a Depozitelor Bancare - pentru 
pretenţii.

l Mărgărit P. Augustin, Mărgărit P. 
Elena Lenuța, Ispas Daniela Elena, Ispas 
Constantin Dorin şi Popa Marcela, toți în 
cal i tate  de pârâți ,  în  dosar nr. 
698/198/2015, sunt citați la Tribunalul 
Vâlcea, pentru termenul din data de 
15.11.2018.

l Numitii Gyorgy Peter, Szocs Abraham, 
Balazs Erzsebet sunt citati in calitate de 
parati la Judecatoria Odorheiu Secuiesc 
in dosarul nr. 577/268/2018 cu termen 
06.11.2018, avand ca obiect uzucapiune 
depusa de reclamanta Gergely Ida.

l Iancu Paul cheamă în judecată, în data 
de 14.11.2018, ora 9:00, C9, la Judecătoria 
sect. 5, Bucureşti, cu sediul în Splaiul 
Independenţei nr. 5, pe Duţă Al. Maria, în 
cauza 3964/302/2018, având ca obiect 
uzucapiune de 30 de ani şi accesiune.

l Se citează numiții Popârtac Ioana, 
Filipoi Veronica, Grapini Ştefan, Grapini 
Matroana, Grapini Octavian, Filipoi 
Maria, Pătrăşcan Lucreţia, Pătrăşcan 
Mihăilă, Pătrăşcan Simion, Pătrăşcan 
Zamfira, la Judecătoria Năsăud, în cali-
tate  de  pârâț i  în  dosarul  c iv i l 
3198/265/2017, cu termen la 07.11.2018.

l Numitul Sandu Romica, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Oraş Podu Iloaiei, 
str.Scobalteni, nr.26, jud.Iaşi, este citat la 
Judecătoria Iaşi, pe data de miercuri, 
07.11.2018, ora 08.30, completul C11 M, 
sala 4, în calitate de pârât, dosarul civ.
nr.26998/245/2018, în proces cu Ignat 
Mihaela Beatrice, în calitate de recla-
mantă, având ca obiect: ordonanţă preşe-
dinţială, exercitarea autorităţii părinteşti; 
stabilire domiciliu minor, stabilire 
program de vizitare minor.

l Numitul Singh Rana Ranjit, cetăţean 
indian, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
FE 118 Salt Lake Sector III, Kalkata, 91, 
India, este citat la Judecătoria Iaşi, pe 
data de miercuri, 14.11.2018, ora 08.30, 
completul C25 M, sala 3, în calitate de 
pârât în dosarul civ.nr.23448/245/2017, în 
proces cu Saraiman Irina şi Daing 
Sharma Prateek, în calitate de reclamanţi, 
având ca obiect: tăgadă paternitate, exer-
citarea autorităţii părinteşti.

l Prin cererea înregistrată sub dosar 
nr.1880/246/2018, reclamanta Popescu 
Tavita, domiciliată în Lipova, județ Arad, 
solicită înscriera dreptului de proprietate, 
prin joncțiunea posesiilor, asupra imobi-
lului înscris în CF 303202 Tauț, CF vechi 
78 Minişu de Sus, cu număr top 79/b, sub 
A1 şi A1.1, în suprafață de 1.922mp, 
asupra terenului figurând ca proprietar 
tabular, sub B1 defunctul Stoica Ioan, 
decedat la data de 24.02.1977. Recla-
manta îşi întemeiează cererea pe faptul 
posesiei mai mare de 20 de ani de la 
decesul proprietarului tabular. În urma 
acesteia, în baza art.130 din Decre-
tul-Lege nr.115/1938, sunt somați toți cei 
interesați DE ÎNDATĂ să înainteze 
opoziței la Judecătoria Ineu deoarece, în 
caz contrar, în termen de o lună de la 
această ultimă publicare se va proceda la 
soluționarea cererii. Prezenta somație se 
va afişa timp de o lun la avizierul Judecă-
toriei Ineu şi la Primăria Tauț.

DIVERSE
 

l Ponta Gheorghe şi Ponta Claudia-Cris-
tina având domiciliul în judeţul Arad,o-
raşul Pecica, str. 118, nr.4, titulari ai 
planului PUZ - construire magazie 
cereale, şopru pentru utilaje, birouri, 
cântar, extravilan oraş Pecica, jud Arad, 
C.F.nr. 305985,anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul menţi-
onat şi declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate fi consul-
tată la sediul APM ARAD, strada Splaiul 
Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul 
Arad, de luni până joi între orele 09 - 
16.00, vineri între orele 09 - 13.00. Obser-
vaţii/comentarii şi sugestii se primesc în 
scris la sediul APM ARAD, în termen de 
15 zile de la data publicării anunţului.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale  de insolventa in 
dosarul nr. 2824/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform sentinței nr. sentinței 
nr. 692 din 11.10.2018 privind pe SC 
Paramo Fram Prest SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță 26.11.2018, 
întocmirea tabelului preliminar al crean-
țelor 17.12.2018, întocmirea tabelului 
definitiv 11.01.2018, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 21.12.2018 
orele 11:00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

l Aceasta informare este efectuata de 
Mazarine Energy Romania SRL, Soseaua 

Bucuresti - Ploiesti, nr. 42-44, Baneasa 
Bussines & Technology Park, cladirea b, 
aripa b1, etajul 1, camera 1, Sector 1, 
Bucuresti, Romania, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia Bazinala de 
Apa Buzau-Ialomita, aviz de gospodarire 
a apelor pentru realizarea lucrarilor de 
“Lucrari de amenajare drum acces si 
careu foraj sondele 1101 si 1102 Ileana” 
propus a fi amplasat in extravilanul loca-
litatii Ileana, Judetul Calarasi. 
Aceasta investitie este noua. Ca rezultat 
al procesului de productie nu vor rezulta 
ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare cu privire 
la solicitarea avizului de Gospodarire a 
Apelor pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa solicitantului 
sau la Expert Serv SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-
513233. 

l Aceasta informare este efectuata de 
Mazarine Energy Romania SRL, Soseaua 
Bucuresti - Ploiesti, nr. 42-44, Baneasa 
Bussines & Technology Park, cladirea b, 
aripa b1, etajul 1, camera 1 , Sector 1, 
Bucuresti, Romania, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia Bazinala de 
Apa Buzau-Ialomita, aviz de gospodarire 
a apelor pentru realizarea lucrarilor de 
“Lucrari de amenajare drum acces si 
careu foraj sonda 1105 Ileana” propus a fi 
amplasat in extravilanul localitatii Ileana, 
Judetul Calarasi.  Aceasta investitie este 
noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este conforma 
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
Persoanele care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de Gospodarire a Apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si recoman-
dari se pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-
513233. 

l Aceasta informare este efectuata de 
Mazarine Energy Romania SRL, Soseaua 
Bucuresti - Ploiesti, nr. 42-44, Baneasa 
Bussines & Technology Park, cladirea b, 
aripa b1, etajul 1, camera 1 , Sector 1, 
Bucuresti, Romania, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia Bazinala de 
Apa Buzau-Ialomita, aviz de gospodarire 
a apelor pentru realizarea lucrarilor de 
“Lucrari de amenajare drum acces si 
careu foraj sonda 1106 Ileana” propus a fi 
amplasat in extravilanul localitatii Ileana, 
Judetul Calarasi. Aceasta investitie este 
noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este conforma 
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
Persoanele care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de Gospodarire a Apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si recoman-
dari se pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-
513233.

l Leavis Cont IPURL, in calitate de 
adminiatrator judiciar notific deschi-
derea procedurii generale a insolventei 
privind pe debitoarea SC Vyposolaris 
Com SRL, cu sediul Ploiesti, Str. 
Arnavei, nr.1, bl.A1, Sc. D, et. 1, ap.49, 
j u d .  P r a h o v a ,  C U I  9 9 5 5 8 0 0 , 
J29/1364/1997, dosar 3824/105/2018 

Tribunal Prahova. Termene: termen 
pentru depunerea actelor de catre debi-
toare conf.art. 67 alin din lege 10 zile de 
la deschiderea procedurii, termenul 
pentru depunerea opozitiilor de catre 
creditori 10 zile de la primirea notificarii 
si termenul pentru solutionarea opoziti-
ilor 10 zile dupa formularea opozitiilor, 
inregistrare creante  26.11.2018 ,verifi-
care creante si afisare tabel preliminar 
17.12.2018,  solutionare contestatii si 
definitivare tabel 11.01.2019. Adunarea 
creditorilor 22.12.2018 ora 12:00 la sediul 
administratorului judiciar. Relatii la 
telefon 0723880617, e-mail : voichita _
onofrei @yahoo.com.

l SC Studio Residence SRL având sediul 
în str. Teodor Demetrescu, nr. 13, et. 2, ap. 
2, sector 3, localitatea Bucureşti titular al 
planului/ programului PUZ Imobil Locu-
inţe din comuna Tunarilocalitatea Tunari, 
b –dul Tunari Pipera FN, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru 
planul/ programul menţionat şi declan-
şarea etapei de încardare. Prima versiune 
a planului/ programului poate fi consul-
tată la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 
1, sector 6, de luni până joi între orele 9:00 
-11:00. Observaţii/ comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul APM Ilfov, (tel. 
0214301523; 0214301402; 07462248440) 
în termende 18 zile de la data publicării 
anunţului.

l Conpet SA Ploieşti anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Studiu de soluţie privind 
subtraversare Dunăre şi Borcea a ţiţe-
iului transportat prin conductele 
Constanţa-Bărăganu 14”, 20”, 28””, 
propus a fi amplasat în judeţele Ialomiţa 
şi Constanţa. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Mediului, cu sediul în Splaiul 
Independenţei, nr.294, Sector 6, Bucu-
reşti, pe site, la adresa: http://www.anpm.
ro/documente-procedura-eim-si-ea şi la 
sediul Conpet SA Ploieşti, cu sediul în 
judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, 
strada Anul 1848, nr.1-3, în zilele de luni 
până joi, între orele 8.00-16.00, şi vineri, 
între orele 8.00-14.00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului 
-Splaiul Independenţei, nr.294, Sector 6, 
Bucureşti, sau pe adresa de e-mail: 
office@anpm.ro.

LICITAȚII
 

l Radcar Autoserv SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL, anunta 
vanzarea prin licitatie publica pornind 
de la cel mai mare pret oferit a 8 bunuri 
mobile din averea debitoarei, vanzare 
aprobata de Adunarea creditorilor din 
data de 16.08.2018. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt este 
(aparat de sudura puncte (nr. de inventar 
50) = 400,00 lei fara TVA, grup elec-
trogen  (nr. de inventar 35) = 650,00 lei 
fara TVA, container  (nr. de inventar 10) 
= 1.000,00 lei fara TVA, elevator  (nr. de 
inventar 87) = 2.500,00 lei fara TVA, 
elevator foarfeca  (nr. de inventar 97) = 
1.000,00 lei fara TVA, Dacia papuc 
PH33RDC = 800,00 lei fara TVA, Dacia 
Logan PH66RDC= 1.000,00 lei fara 
TVA, presa hidraulica = 100,00 lei fara 
TVA, pasul de supraofertare este de 10% 
din valoarea ofertata fara TVA. Persoa-
nele interesate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 300,00 lei fara 
TVA de la sediul lichidatorului şi vor 
depune oferta impreuna cu taxa de 
garanţie de 745,00 lei pana la data de 
25.10.2018.Licitatia se va face la data de 
26.10.2018 ora 15/00 la sediul lichidato-
rului din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax: 0244 
519800.
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l Izo Building Cons SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică in bloc stoc 
marfa (polistiren, sarma, tabla, coltar, 
ventil, tigla, martisoare) la preţul de 
inventar redus cu 50% si cu un discount 
pentru vanzarea fortata de 30% de 
17.808,1 lei fara TVA. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu 
cel putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 25.10.2018, ora 
16/00 la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
01.11.2018 si 08.11.2018 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l SC Koptimmo Imob SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea prin lici-
taţie publică a urmatorului activ: 
Proprietate imobiliara industriala C1 - 
Depozit (sc = 2176 mp) si teren intravilan 
aferent in suprafață de 2500 mp, situate 
in Ploieşti, Şos. Ploieşti - Târgovişte, km 8, 
Prahova, înscrise în CF a Mun. Ploieşti nr. 
126464, la pretul de 1.334.340 lei. Pretul 
de pornire al licitatiei este redus cu 10% 
din cel stabilit in raportul de evaluare. 
Licitaţia are loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 23.08.2018 si conform 
caietului de sarcini, ce poate fi achiziti-
onat de la sediul lichidatorului la pretul 
de 2000 lei fara TVA. Garantia de partici-
pare la licitatie este 10% din pretul de 
pornire. Licitatiile vor avea loc pe data de: 
30.10.2018 si 06.11.2018 orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525.

l SC Koptimmo Imob SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea prin lici-
taţie publică a urmatorului activ: 
Proprietate imobiliara industriala C10 – 
Depozit + birouri (su = 1664,80 si casa 
scarii su = 362,49 mp) si teren intravilan 
aferent in suprafață de 2515 mp, situate 
in Ploieşti, Şos. Ploieşti - Târgovişte, km 8, 
Prahova, înscrise în CF a Mun. Ploieşti nr. 
133408, la pretul de 2.776.050 lei. Pretul 
de pornire al licitatiei este redus cu 10% 
din cel stabilit in raportul de evaluare. 
Licitaţia are loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 23.08.2018 si conform 
caietului de sarcini, ce poate fi achiziti-
onat de la sediul lichidatorului la pretul 
de 2000 lei fara TVA. Garantia de partici-
pare la licitatie este 10% din pretul de 
pornire. Licitatiile vor avea loc pe data de: 
30.10.2018 si 06.11.2018 orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525.

l Primăria municipiului Piatra-Neamţ 

anunţă organizarea licitaţiei publice 
deschise în vederea: Închirierii bunului 
imobil - panou publicitar electronic, situat 
în Piatra-Neamț, Piața Ştefan cel Mare, 
nr. 16B. Preţul de pornire la licitaţie este 
de 1.126 lei/lună, conform HCL nr.325 din 
24.11.2016. Licitaţia va avea loc în data de 
5 noiembrie 2018, ora 16,30 la sala de 
şedinţe a Primăriei municipiului Piatra-
Neamţ, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, 
nr.6-8. Înscrierile şi depunerea ofertelor se 
fac până la data de 2 noiembrie 2018, ora 
14,00, inclusiv, la Primăria municipiului 
Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, 
Direcția Patrimoniu, zilnic între orele 8,00 
- 16,30, de unde se poate achiziţiona şi 
documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0233/ 218991, interior 152, 
zilnic între orele 8,00-16,30.

l Debitorul Plantis -Agro SRL societate 
în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1. Plug regent 5 brazde -preț pornire lici-
tație -6.750,00 Lei inclusiv TVA. 2. Semă-
nătoare păioase Maschio -preț pornire 
licitatie - 5.625,00 Lei inclusiv TVA; 3. 
Disc latime 6M -preț pornire licitație 
-5.025,00 Lei inclusiv TVA. Pretul de 
pornire al licitaților pentru bunurile mai 
sus prezentate, aparținând patrimoniului 
debitoarei Plantis -Agro SRL, reprezintă 
25% din valoarea de piață inclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în contul 
nr. RO39 UGBI 0000 8020 0373 8RON 
deschis la Garanti Bank Sa Ploieşti până 
la orele 14.00 am din preziua  stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației;  -achiziționarea până 
la aceeaşi data a Caietului de sarcini şi 
Regulamentului de participare la licitație 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru utilaje prima şedință de licitație a 
fost fixată în data de 31.10.2018, ora 
12.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe de lici-
tații vor fi în data de 07.11.2018; 
14.11.2018; 21.11.2018; 28.11.2018, ora 
12.00. Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploieşti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 4, Județ Prahova. Pentru relații 
supl imentare  sunați  la  te lefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare şi vizio-
nare apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro.

l Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu, Şos.Bucureşti,  nr.49-51, 
tel.0246.213.747, fax: 0246.215.405, cod 
fiscal: R4852455, organizează procedura 
de licitaţie publică privind „Concesio-

narea imobilului situat în strada Nicolae 
Bălănescu, nr.8, compus din construcție 
teren în suprafață totală de 603mp, apar-
ținând domeniului privat al Municipiului 
Giurgiu, pe data de 07.11.2018, ora 13.00. 
Durata de concesionare este de 25 ani. 
Redevența valorică a concesiunii va avea 
o valoare de pornire la licitație de 
2,966,76Euro/an. Participanţii la concesi-
onare vor prezenta oferte conform: preve-
derilor Legii 50/1991, republicată şi 
modificată, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, şi ale Hotărârii 
Consiliului Local nr.37/2011, privind 
aprobarea Planului Urbanistic General al 
Municipiului Giurgiu. Actele doveditoare 
privind calităţile şi capacităţile cerute 
ofertanţilor sunt prezentate în caietul de 
sarcini, care constituie anexa 3 la HCLM 
nr.378/23.01.2018. Caietul de Sarcini se 
ridică de la Direcția Patrimoniu, Compar-
timent Urmărire, Executare Contracte, 
începând cu data  18.10.2018. Ofertele se 
depun la Registratura Primăriei Munici-
piului Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr.49-51, 
până la data de 06.11.2018, ora 10.00. 
Eventualele litigii se vor soluţiona la 
instanţa competentă de pe raza munici-
piului Giurgiu. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefonul: 0246.213.588, 
int.150, Compartiment Urmărire, Execu-
tare Contracte.

l Ministerul Apărării Naţionale, prin 
U.M. 01178 Craiova, organizează licitaţie 
publică cu strigare în vederea închirierii 
unor părţi din imobilul situat în strada 
Amaradia, nr.48, Craiova, în suprafaţă de 
3 (trei) mp, pentru amplasarea a 3 (trei) 
aparate de distribuţie produse alimentare 
tip snack food cu excepţia băuturilor 
alcoolice şi a ţigărilor. Licitaţia are loc în 
ziua de 07.11.2018, ora 10.00, la sediul 
U.M. 01178 Craiova, din str.Caracal 
nr.148, loc.Craiova. În caz de neadjude-
care, licitaţia se repetă în ziua de 
16.11.2018, ora 10.00, la aceeaşi adresă. 
Condiţiile privind participarea şi adjude-
carea sunt cuprinse în caietul de sarcini, 
care se achiziţionează de la sediul U.M. 
01178 Craiova, începând cu ziua de 
19.10.2018, contra sumei de 10Lei, care se 
depune la casieria unităţii militare. Ofer-
tele împreună cu celelalte documente se 
depun la registratura unităţii militare, 
până la data de 06.11.2018, ora 14.00. 
Garanţia de participare se exprimă în lei 
şi se constituie prin scrisoare de garanţie 
bancară, care se prezintă în original, sau 
prin depunere în numerar la casieria 
unităţii militare până la data depunerii 
ofertei. Informaţii suplimentare se obţin 
la sediul unităţii sau la tel.0251.310.245 
interior 202 sau 0251.593.007 interior 128.

l 1.Comuna Ciolăneşti, sat Ciolăneştii 
din Deal, str.Calea Roşiori de Vede, 
nr.225, județul Teleorman, cod fiscal: 
6691983, telefon: 0247.336.401, fax: 
0247.336.450, e-mail: primaria_ciola-
nesti@yahoo.com. 2.Procedura aplicată 
pentru atribuirea contractului de conce-
siune de bunuri proprietate publică: lici-
taţie publică deschisă. 3.Data publicării 
anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial 
al României, Partea a VI-a: 07.09.2018. 
4.Criteriile utilizate pentru determinarea 
ofertei câştigătoare: Prețul cel mai mare 
al redevenței. 5.Numărul ofertelor primite 
şi al celor declarate valabile: 3 oferte 
primite/o ofertă declarată valabilă. 6.
Denumirea/numele şi sediul/adresa ofer-
tantului a cărui ofertă a fost declarată 
câştigătoare: SC Trans Gaz Grup SRL, 
B-dul Ion Mihalache, nr.203, et.2, ap.2, 

Bucureşti, Sector 1. 7.Durata contrac-
tului: 49 de ani. 8.Nivelul redevenței: 
5500,00Lei/an. 9.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale instituţiilor competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Teleorman -Secția Contencios Adminis-
trativ, str.Ion Creangă, nr.53, Alexandria, 
Teleorman, telefon: 0247.406.016, fax: 
0247.317.322, e-mail: tribunaltr@just.ro. 
10.Data informării ofertanţilor despre 
decizia de stabilire a ofertei câştigătoare: 
11.10.2018. 11.Data transmiterii anun-
ţului de atribuire către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 18.10.2018.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, 
telefon: 0246.213.588, 0246.213.747, fax: 
0246.215.405, e-mail: primarie@prima-
riagiurgiu.ro, cod fiscal: 4852455, cont 
IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX 
-Direcţia Patrimoniu. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: teren în 
suprafață de 700,00mp, identificat cu 
număr cadastral 35951, aparținând 
domeniului public al Municipiului 
Giurgiu, situat în Vama Giurgiu, DN 
5KM 62+600, partea stângă, adiacent 
terminal vamal. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: În conformi-
tate cu HCLM nr.407/27.09.2018. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Documentaţia de atribuire 
se va obţine de persoane juridice de drept 
privat român interesate şi persoane fizice 
autorizate române interesate, pe suport 
de hârtie de la sediul Primăriei Munici-
piului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, 
în baza unei solicitări depuse la Registra-
tură, la cerere, şi achitarea contravalorii. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Direcţia Patrimoniu -Compartiment 
Urmărire,  Executare Contracte, 
Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul 
Bucureşti, nr.49-51. 3.3.Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr.54/2006: Valoarea documentaţiei 
este de 100Lei la care se adaugă TVA şi 
se poate achita în numerar la Direcția de 
Taxe şi Impozite Locale Giurgiu. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 09.11.2018, ora 16.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: Ofertele se depun 
în plic, în limba română. 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 13.11.2018, ora 
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele se depun la sediul 
Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul 
Bucureşti, nr.49-51, Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare 
participant depune o singură ofertă în 
două exemplare (original şi copie). 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
14.11.2018, ora 11.00, Primăria Munici-
piului Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr.49-51, 
sala Parter. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 

soluţionarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Giurgiu -secţia Contencios 
Administrativ Fiscal, str.Episcopiei, 
nr.13, telefon: 0246.212.725, fax: 
0337.819.940, e-mail: registratura-tr@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 18.10.2018.

l Primăria Oraşului Rovinari vinde prin 
licitaţie publică cu strigare bunuri scoase 
din funcţiune aparţinând instituţiei: Nr.
Crt.; Denumire Mijloc Fix; Valoare de 
piaţă RON; Valoare scăzută cu 20%: 1.; 
Grup Electrogen; 3786; 3028,8. 2.; Arti-
cole iluminat festiv sărbători de iarnă; 
19636,71; 15709,51. 3.; Echipament 
iluminat festiv; 2693,57; 2154,85. 4.; 
Figurine decorative din sticlă; 1585; 
1268. Total; 27701,28; 22161,16. Preţurile 
nu includ TVA. Pasul de licitaţie este de 
5% din preţul de pornire. Licitaţia 
publică cu strigare va avea loc la sediul 
vânzătorului, str.Florilor, nr.2, Sala de 
şedinţe a Consiliului Local, în data de 14 
noiembrie 2018, ora 12.00. Începând cu 
data de 24.10.2018 până în data de 
07.11.2018, persoanele interesate pot 
achiziţiona de la sediul Primăriei Rovi-
nari, str.Florilor, nr.2, caietul de sarcini al 
licitaţiei cu strigare contra sumei de 30 
de lei, sumă ce se va achita la casieria 
instituţiei. Cererea de înscriere, taxa de 
participare, garanţia de participare, 
împreună cu documentele necesare în 
vederea participării la licitaţie publică cu 
strigare se vor depune până la data de 
07.11.2018, inclusiv, ora 14.00, la regis-
tratura Primăriei Rovinari. Garanţia de 
participare este de 300Lei şi se va achita 
la casieria Primăriei Oraşului Rovinari, 
str.Florilor, nr.2. Relaţii suplimentare şi 
achiziţionarea caietului de sarcini se vor 
obţine de la secretarul comisiei de lici-
taţie a bunurilor, doamna Sorop Lavinia, 
str.Florilor, nr.2, Primăria Oraşului Rovi-
nari, ora 12.00-15.00.

PIERDERI
 

l Pierdut Atestat TAXI pe numele Oprea 
Leonard. Se declara nul.

l Pierdut atestat profesional marfă CPC 
Marfă şi atestat ADR pe numele Grama 
Mirel eliberat de ARR Gorj. Le declar 
nule.

l Pierdut Carnet de Student pe numele 
Tudose Maria-Georgiana, eliberat de 
Facultatea de Drept- Universitatea 
Nicolae Titulescu din Bucureşti.

l Pierdut certificat de inregistrare 
B1363665/19.06.2008 emis pe numele 
Jadco Holding SRL -J40/10775/2005, il 
declar nul.

l Pierdut document de autorizatie 
sanitar veterinara avand NR VA 
25855/05.02.2018, pentru Societatea SC 
Moroan Prodcarn SRL adresa unitatii 
Calea Crangasi nr. 29, sector 6.

l Asociația de proprietari I 2 vest cu 
sediul în Tulcea, str. Constructorilor nr. 6, 
bl. I 3, scara A, ap. 1, CUI 17743263, 
pierdut ştampila cu inscripția: ”Asociația 
de proprietari I 2 vest, str. Constructorilor 
nr. 4 Bl. I 2, sc. B, ap. 58 Tulcea, CUI 
17743263 şi ştampilă cu inscripția” Asoci-
ația de proprietari I 2 vest, str. Construc-
torilor nr. 6 Bl. I 3, sc. a, ap. 1 Tulcea, CUI 
17743263” şi ştampilă rotundă.

l SC Alliance Fashion Trade SRL, CUI: 
RO33509206, nr.înreg.J40/9842/2014, cu 
sediul social: str.Ştirbei Vodă, nr.114-116, 
et.1, camera 1, pierdut Certificat de atri-
buire a numărului de ordine de la 
DGRFP şi Declaraţie de instalare a 
AMEF model Datecs FP550T, tip 
expressoft MF-datecs, serie 00811287, 
seria fiscală 543933 instalată la pct.de 
lucru: str.Paris, nr.45, parter, sect.1, Bucu-
reşti. Le declarăm nule.


