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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Primăria Glina -Ilfov organizează în data 
de 25.03.2019 concurs recrutare pentru 1 
post de muncitor necalificat. Detalii la 
021-467.12.14.

l Restaurant Casa Toma angajează 
barman atestat în zona Panduri 13 Sept., 
tel. 0726215449.

l Curtea de Apel Bucureşti organizează 
concurs, în condiţiile legii, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante, după 
cum urmează: Tribunalul Teleorman: -1 
post consilier Clasa I Grad profesional 
superior: studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiin-
țelor economice, vechime în specialitate 
minim 7 ani; Dosarele de înscriere la 
concurs vor fi depuse la sediul Curţii de 
Apel Bucureşti -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 desfăşura la sediul 
Curţii de Apel Bucureşti, Splaiul Indepen-
denței nr. 5, sector 4, iar proba scrisă se va 
susține în data de 04.04.2019, 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 Bucureşti 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: info-
cabuc@just.ro, relațiicab@just.ro, telefon: 
021 319 82 45, fax. 021 319 16 94

l În temeiul H.G. 286/2011, modificat prin 
Hotărârea nr. 1027/2014, Editura Acade-
miei Române, cu sediul în Bucureşti, Calea 
13 Septembrie, nr. 13, sector 5, la telefon 
021/3188146, scoate la concurs pe data de 
25.03.2019 (ora 11 probă scrisă şi ora 13 
interviu) următoarele posturi contractual 
vacante:  -1 post tehnoredactor (S) II. Cerin-
ţele postului: absolvent studii superioare (cu  
diplomă de licenţă), cunoştinţe de operare 
PC (programe: Microsoft Office Word, 
Adobe Acrobat,  Adobe InDesign, 
Photoshop), experienţă în muncă: minimum 
3 ani, capacitate de adaptare, comunicare, 
lucru în echipă, eficienţă, cunoştinţe medii 
de limbi străine (engleză, franceză); -1 post 
tehnoredactor (M) I. Cerinţele postului: 

absolvent studii medii  (cu  diploma de 
bacalaureat), cunoştinţe de operare PC 
(programe: Microsoft Office Word, Adobe 
Acrobat), experienţă în muncă: minimum 3 
ani, capacitate de adaptare, comunicare, 
lucru în echipă, eficienţă, cunoştinţe medii 
de limba engleză (2); -2 posturi referent 
specialiate (S) II. Cerinţele posturilor: absol-
venţi studii superioare (cu diploma de 
licenţă), cunoştinţe de operare PC, capaci-
tate de adaptare comunicare, cunoaşterea 
legistaţiei specifice. Dosarele de concurs se 
primesc la Biroul Resurse Umane al 
Editurii Academiei Române până la data de 
18.03.2019, ora 14. Condițiile de participare, 
relații suplimentare, bibliografie, se pot 
obține zilnic între orele 10-14, la telefon 
021/3188106, interioarele 2119 sau 2125, sau 
la sediul Editurii Academiei Române (aripa 
Est), etajul 1, camera 1276, secretariat 
director, şi camera 1211, contabil-şef Ion 
Prică.

l Caut menajeră, fără vicii, fără obligații, 
pe perioadă lungă, ofer locuință. 
0758/626215.

l Fundația Creştină Ethos angajează 
operator introducere, validare şi prelucrare 
date cu contract de muncă individual pe 
perioadă determinată. Condiții: cunoaşterea 
limbii engleze. Tel.0741.027.866. CV-urile se 
depun la adresa: fundatiaethos.ro, până la 
data de 15.03.2019.

l Căutăm artişti talentaţi pentru campania 
noastră din străinătate care pot face pictori 
duplicat după un pictor de renume 
mondial. Salariu bun (Euro). Se lucrează în 
Germania direct cu pictorul maestru. Vă 
rugăm să includeţi în CV şi o scurtă 
descriere a ceea ce aţi făcut până acum, trei 
imagini cu ceea ce aţi pictat, creion, acua-
relă, ulei sau cretă. Aplicaţi pe e-mail la: 
g.r.e.i@web.de.

l Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, cu sediul 
în loc.Nehoiu, str.Şcolii, nr.1, jud.Buzău, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: -numele func-
ţiei: paznic; -număr posturi: 1, conform 
Hotărârii de Guvern 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 25.03.2019, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 25.03.2019, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii minime obligatorii în funcţie 
de anul absolvirii; -vechime: minim 2 ani în 
funcţia de paznic în unitate de învăţământ; 
-calificare de agent pază şi ordine. Candi-

daţii 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 Liceului Teoretic 
„Nicolae Iorga”. Relaţii suplimentare la 
sediul Liceului Teoretic „Nicolae Iorga”, 
persoană de contact: Georgescu Maria 
Daniela, telefon/fax: 0238.504.825, e-mail: 
licteonehoiu@isjbuzau.ro.

l În conformitate cu prevederile HG 
nr.611/2008, Primăria Comunei Vărăşti, 
județul Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției publice de execuție 
vacantă de inspector, grad profesional supe-
rior, clasa I, din cadrul Compartimentului 
Resurse Umane, după cum urmează: -proba 
scrisă la data de 10.04.2019, ora 11.00; 
-interviul la data de 12.04.2019, ora 11.00. 
Condiții specifice de participare la concurs: 
-studii superioare de lungă durată finalizate 
cu diplomă de licență; -vechime în speciali-
tatea studiior: 7 ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României, la Registratura 
Primăriei Comunei Vărăşti. Concursul se 

desfăşoară la sediul Primăriei Comunei 
Vărăşti, persoană de contact: Dancu Maria, 
secretar, tel.0246.237.121, fax: 0246.237.205, 
e-mail: primariavarasti@yahoo.com.

l Municipiul Târnăveni, județul Mureş, 
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacantă din cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primarului: 
1.Referent, clasa III, gradul profesional 
debutant, la Serviciul Impozite şi Taxe din 
cadrul Direcției Economice. Condiţii de 
participare la concurs: Condiţii generale: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2). Condiţii specifice: -studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -fără 
vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului. Condiţiile de desfăşurare 
a concursului: -data de desfăşurare a 
concursului: -proba scrisă, 01.04.2019, ora 
10.00; -interviul, 03.04.2019, ora 14.00; 
-locul de desfăşurare a concursului: sediul 
instituţiei, Municipiul Târnăveni, str.Piaţa 
Primăriei, nr.7. Dosarul de concurs se 
depune de către candidaţi în termen de 20 

de zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a. Depunerea dosarului, formularul de 
înscriere şi relaţii suplimentare la camera 
nr.30, Serviciul Organizare Salarizare 
Resurse Umane, telefon: 0265.443.400, 
int.39.         

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Olt organizează, în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi art.31 alin.(1) din 
Legea-cadru nr.153/2017, privind salari-
zarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, concurs în data de 26 martie-1 
aprilie 2019, pentru ocuparea unui post 
vacant, repartizat pe perioadă nedetermi-
nată, corespunzător funcţiilor contractuale 
de execuţie din cadrul Oficiului de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Olt, cu încadrare pe 
perioadă nedeterminată, astfel: La Serviciul 
Publicitate Imobiliară: -pentru Biroul de 
Relații cu Publicul Caracal: -asistent regis-
trator debutant- 1 post. Cerinţele postului: 
-studii medii, absolvite cu diplomă de baca-
laureat, fără vechime în muncă. Programul 
concursului: -26.03.2019, ora 12.00 -proba 
scrisă; -01.04.2019, ora 11.00 -interviul. 
Concursul se va desfăşura la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt, 
Slatina, str.Arcului, nr.20, etaj 3, camerele 8, 
10, ora 12.00 -proba scrisă şi ora 11.00 
-interviul. 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, respectiv 
până la data de 15 martie 2019, inclusiv, ora 
14.00, la sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Olt. Relaţii suplimen-
tare puteţi afla la telefon: 0249.437.930, 
0249.434.510, Biroul Juridic Resurse 
Umane Secretariat şi Petiții şi persoană de 
contact: Mihăilescu Dorina Cristina, 
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responsabil resurse umane, e-mail: dorina.
mihailescu@ancpi.ro.

l Primăria Orașului Băile Herculane, cu 
sediul în localitatea Băile Herculane, 
str.M.Eminescu, nr.10, județul Caraș-Se-
verin, organizează în baza HG nr.286/2011 
concurs pentru ocuparea unor funcții 
contractuale vacante din cadrul Serviciului 
Public de Gospodărie Comunală al 
Orașului Băile Herculane: -muncitor cali-
ficat I (electrician) -1 post în cadrul 
Compartimentului Iluminat Public: -studii 
medii finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
-cursuri de calificare în meseria de electri-
cian; -legitimație de electrician autorizată 
de ANRE (Autoritatea Națională de Regle-
mentare în domeniul Energiei); -condițiile 
minime de vechime necesare participării la 
concursul de recrutare: 5 ani; -paznic -1 
post în cadrul Compartimentului Prestări 
servicii: -studii medii finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; -certificat de calificare 
profesională- agent pază și ordine; -condi-
țiile minime de vechime necesare partici-
pării la concursul de recrutare: 2 ani; 
-muncitor calificat IV (fochist) -1 post în 
cadrul Compartimentului Prestări Servicii: 
-studii medii finalizate cu diplomă de baca-
laureat; -certificat de calificare profesională 
-fochist; -condițiile minime de vechime 
necesare participării la concursul de recru-
tare: 2 ani. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 25.03.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 29.03.2019, 
ora 10.00; -muncitor necalificat -3 posturi, 
Compartimentul Prestări Servicii. Pentru 
participarea la concurs, candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: 
-studii generale, profesionale atestate cu 
diplomă; -condițiile minime de vechime: 1 
an; -muncitor necalificat -7 posturi. Pentru 
participarea la concurs, candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: 
-studii generale, profesionale atestate cu 
diplomă; -condițiile minime de vechime: 1 
an. Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
practică în data 25.03.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 29.03.2019, ora 
10.00. Data-limită pentru depunerea dosa-
relor este 15.03.2019, ora 15.30, la sediul 
Primăriei Orașului Băile Herculane. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei Orașului 
Băile Herculane, Comp.Resurse Umane, 
persoană de contact: Puie Monica, telefon: 
0255.560.439.

l Primăria Comunei Hotarele, cu sediul în 
localitatea Hotarele, str.Bucovina, nr.2, 
judeţul Giurgiu, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de inspector, clasa 
I, grad profesional debutant. Concursul se 
va desfășura la sediul Primăriei Comunei 
Hotarele astfel: -Proba scrisă în data de 
04.04.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 08.04.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -are 
cetăţenia română și domiciliul în România; 
-cunoaște limba română, scris și vorbit; -are 
vârsta de minimum 18 ani împliniţi; -are 
capacitate deplină de exerciţiu; -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici, R2, 
cu modificările și completările ulterioare; 
-studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă în științe economice, specializarea 
contabilitate și informatică de gestiune; 
-certificat de absolvire operator introducere, 
validare și prelucrare date; -certificat de 
absolvire a unui program de resurse umane; 
-vechimea nu este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Hotarele. Relaţii supli-
mentare și coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Primăria Comunei Hotarele, 
persoană de contact: Marcu Adrian, 
secretat UAT, telefon/fax: 0246.247.205, 
e-mail: primariahotarele@gmail.com.

l Primăria Orașului Nehoiu, județul 
Buzău, str.Aleea Merilor, nr.2-4, site: prima-

rianehoiu@yahoo.com, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacante de referent, 
clasa III, grad profesional asistent, în 
cadrul Compartimentului Registru Agricol 
din cadrul Biroului Cadastru, Carte 
Funciară și Agricultură. Condiţii de 
înscriere la concurs: condițiile generale 
menționate la art.54 din Legea 188/1999; 
-studii medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 6 luni. Calendarul concursului: 
-Data-limită de depunere a dosarelor este în 
termen de 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a; -Selecția dosarelor: în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data-limită de 
depunere a dosarelor; -Proba scrisă: 
01.04.2019, ora 10.00; -Interviul: 04.04.2019, 
ora 10.00. Concursul se organizează la sala 
de ședinţe a Primăriei Orașului Nehoiu. 
Secretariatul Comisiei de concurs și al 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este 
asigurat de către Dobre Carmen Monica, 
inspector cu atribuții resurse umane. Dosa-
rele de concurs se depun la secretariatul 
UAT Nehoiu. După afișarea rezultatelor 
obținute la selecția dosarelor, proba scrisă 
sau interviu, 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 rezul-
tatului probei scrise ori a interviului, la 
sediul Primăriei Orașului Nehoiu, Biroul 
Secretariat. Relații suplimentare se pot 
obține la nr.de telefon: 0238.504.548 și la 
doamna Dobre Carmen Monica, inspector 
cu atribuții resurse umane.

l Primăria municipiului Râmnicu Sărat 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie, 
vacantă, de consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior în cadrul Compartimentului 
Buget - Serviciul Buget - Contabilitate - 
Direcţia Economică - Aparatul de Speciali-
tate al Primarului municipiului Ramnicu 
Sărat. Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat în 
data de 02.04.2019, 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) lit.c) din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici republicată, 
actualizată precum si cele specifice prevă-
zute în fișa postului și anume: - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în  știinţe economice. - minimum 7 ani 
vechime în specialitatea studiilor; Aceste 
condiţii de participare la concurs se vor 
afișa la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat, precum și pe site-ul Primă-
riei municipiului Râmnicu Sărat www.
primariermsarat.ro. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în perioada  01.03.2019-
20.03.2019; 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@primariermsarat.ro. persoana de 
contact: Georgiana Horohai, șef birou 
resurse umane.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, B-dul 
1907, Nr. 1, Sc. B, Jud. Giurgiu, organi-
zează concurs pentru ocuparea unor funcţii 
contractuale vacante de execuţie, pe peri-
oadă nedeterminată, din cadrul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu, 
conform H.G. nr. 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, după cum 
urmează: -1 post de consilier gradul IA 
-Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat 
și Petiţii; -1 post de consilier gradul II 
-Serviciului Cadastru -Biroul Fond Funciar. 
Concursul se va desfășura astfel: Proba 
scrisă în data de 25.03.2019: ora 9,30. Proba 
interviu în data de 29.03.2019: ora 9,30. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 

trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Consilier gradul IA -Biroul Juridic, 
Resurse Umane, Secretariat și Petiţii: 
-nivelul studiilor: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă sau studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în dome-
niul juridic, economic, știinţe administra-
tive, administraţie publică; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 ani și 6 luni. Consilier 
gradul II -Serviciului Cadastru -Biroul 
Fond Funciar: -nivelul studiilor: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă 
sau studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul geodezie, inginerie geode-
zică, inginerie civilă, îmbunătăţiri funciare, 
cadastru, juridic, știinţe administrative, 
administraţie publică; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului: 
minim 6 luni. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până la data 
de 14.03.2019, ora 16.30, la sediul Oficiului 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Giurgiu. Locul de desfășurare al concur-
sului: sediul Oficiului de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară Giurgiu. Relaţii 
suplimentare la sediul instituţiei, Giurgiu, 
B-dul 1907, Nr. 1, Sc. B, Jud. Giurgiu, 
persoana de contact: Hodivoianu Mihaela - 
Eleonora, tel. 0246216444, int. 120, e-mail 
gr@ancpi.ro sau pe site-ul: www.ocpi-
giurgiu.ro.

l Primăria comunei Nanești, cu sediul în 
Nănești, județul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea postului vacant de 
execuție de asistent medical comunitar 
debutant din cadrul compartimentului 
„Asistență socială ‘’ din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei 
Nănești, județul Vrancea, în ziua de 28 
martie 2019, ora 10:00 (proba scrisă) - la 
sediul Primăriei comunei Nănești, județul 
Vrancea – Sala de ședințe. Proba de 
interviu se va desfășura cu respectarea 
prevederilor art. 24 din Hotărârea Guver-
nului nr. 286/2011. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, respectiv în peri-
oada 01 martie 2019 - 14 martie 2019, ora 
16:00 la secretariatul comisiei de concurs 
care își desfășoară activitatea la sediul 
Primăriei comunei Nănești, județul 
Vrancea, birou secretar, cod poștal 627215. 
Persoană de contact dna Dumitrache 
Rafira, secretar al UAT Nănești, județul 
Vrancea - tel. mobil: 0760.192.917, fax: 
023.763.34.83. Condițiile generale și speci-
fice necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției contractuale 
sunt: studii postliceale sanitare absolvite cu 
diplomă /certificat în specialitatea asistent 
medical medicină generală /asistent 
medical generalist calitatea de membru al 
Ordinului Asistenților Medicali Generaliști 
Moașelor și Asistenților Medicali din 
Romania. Bibliografia și atribuțiile postului 
se afișează la sediul Primăriei comunei 
Nănești și pe site-ul instituției www.prima-
riananesti.ro. ”Informaţii suplimentare la 
telefon 0237.633.400.

l Primăria Municipiului Oltenița organi-
zează concurs de recrutare în vederea 
ocupării unei funcții publice de execuție 
vacante: -un post ”consilier grad profesi-
onal principal” în cadrul Serviciului 
Resurse umane – Compartimentul pentru 
Relația cu serviciile publice. Condiții de 
participare la concurs: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă in 
domeniul drept; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani. Concursul constă 
în proba scrisă (02.IV.2019 - ora 10,00) și 
interviu (se va susține în termen de maxim 
5 zile lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise), la sediul Primăriei municipiului 
Oltenița. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune până la data de 20.III.2019 la 
sediul Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii nr.40. Condițiile de partici-
pare la concurs, bibliografia și actele nece-
sare pentru dosarul de înscriere se afișează 

la sediul Primăriei Oltenița și publicate pe 
site-ul acesteia. Relații suplimentare se pot 
obține de la Serviciul Resurse umane -tel. 
0242.515.770, e-mail: secretariat.primaria-
oltenita@gmail.com, persoană de contact – 
Postelnicu Larisa, Șef serviciu R.U.

l Unitatea administrativ-teritorială Muni-
cipiul Sebeș organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice de 
execuţie vacante de: Inspector, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Serviciului 
Cheltuieli și Resurse Umane, Biroul Buget, 
Finanțe, Contabilitate, Salarizare, aparatul 
de specialitate al primarului, ID post 
206680. Probele stabilite pentru concurs: 
proba scrisă și interviul. Data, ora și locul 
organizării probei scrise: 03.04.2019, ora 
11:00, Sebeș, Parcul Arini, nr. 1. Data, ora și 
locul susţinerii interviului: 08.04.2019, ora 
14:30, Sebeș, Parcul Arini, nr. 1. Condiţiile 
de participare la concurs: -candidatul 
trebuie să îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă  în 
domeniul științelor economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 7 ani. Data până 
la care se pot depune dosarele de înscriere: 
20.03.2019, ora 16:00. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul Primăriei Municipiului 
Sebeș, Parcul Arini, nr. 1, Mun. Sebeș, jud. 
Alba, persoană de contact: inspector, Nico-
leta Irimie. Informații suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, telefon 
0258.731.318, email secretariat@primaria-
sebes.ro.

l Direcţia de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5 cu sediul în București, str. 
Mihail Sebastian nr.23, bl.S13, sector 5, 
organizează concurs în data de 18.03.2019 
(proba scrisă)- ora 10.00, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie temporar 
vacante, după cum urmează: Biroul Juridic: 
-un post consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior. Concursul se va orga-
niza conform calendarului următor: -depu-
nerea dosarelor se face în termen de maxim 
8 zile de la data apariţiei anunţului  în 
Monitorul Oficial al României, partea  
a-III-a, în perioada 01.03.2019- 08.03.2019 
la sediul DITL Sector 5 din  București Str. 
Mihail Sebastian nr.23, bl. S13 sector 5– 
Compartimentul  Resurse Umane și SSM; 
-proba scrisă se va desfășura în data de 
18.03.2019 ora 10.00 la sediul DITL Sector 
5 din  București Str. Mihail Sebastian nr.23, 
bl. S13 sector 5; -interviul va avea loc, după 
proba scrisă, la o dată care va fi anunţată 
ulterior. Condiţiile generale pentru partici-
pare la concurs, condiţiile specifice, biblio-
grafia și atribuţiile din fișele de post sunt 
afișate pe pagina oficială (www.ditl5.ro), 
precum și la avizierul Direcţiei de Impozite 
și Taxe Locale a Sectorului 5 cu sediul în 
București, str. Mihail Sebastian nr.23, bl.
S13, sector 5. Relaţii  suplimentare cu 
privire la acest concurs se pot obţine la 
sediul DITL Sector 5 din Str. Mihail Sebas-
tian nr.23, bl. S13, sector 5, tel. 0724500552– 
inspector Carp Simona  în cadrul  
Compartimentului  Resurse  Umane și  
SSM, e-mail: carp.simona@ditl5.ro.

l Direcţia de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5 cu sediul în București, str. 
Mihail Sebastian nr.23, bl.S13, sector 5, 
organizează concurs în data de 09.04.2019 
(proba scrisă)-  ora 10.00, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante, după 
cum urmează: Compartimentul Buget 
-Financiar: -1 funcție publică de execuție de 
inspector, clasa I, grad profesional asistent. 
Serviciul Amenzi si Alte Venituri: -1 funcție 
publică de execuție de referent, clasa III, 
grad profesional  asistent. Concursul se va 
organiza conform calendarului următor: 
-depunerea dosarelor se face în termen de 
maxim 20 zile de la data apariţiei anunţului  
în Monitorul Oficial al României, partea a 
III-a, în perioada 01.03.2019 -20.03.2019 la 
sediul DITL Sector 5 din  București Str. 

Mihail Sebastian nr.23, bl. S13 sector 5- 
Compartimentul Resurse Umane și SSM; 
-proba scrisă se va desfășura în data de 
09.04.2019  ora 10.00 la sediul DITL Sector 
5 din  București Str. Mihail Sebastian nr.23, 
bl. S13 sector 5; -interviul va avea loc, după 
proba scrisă, la o data care va fi anunţată 
ulterior. Condiţiile generale pentru partici-
pare la concurs, condiţiile specifice, biblio-
grafia și atribuţiile din fișele de post sunt 
afișate pe pagina oficială (www.ditl5.ro),  
precum și la avizierul Direcţiei de Impozite 
și Taxe Locale a Sectorului 5 cu sediul în 
București, str. Mihail Sebastian nr.23, bl.
S13, sector 5. Relaţii  suplimentare cu 
privire la acest concurs se pot obţine la 
sediul DITL Sector 5 din Str. Mihail Sebas-
tian nr.23, bl. S13, sector 5, tel. 0724500552- 
inspector Carp Simona  în cadrul  
Compartimentului  Resurse  Umane și  
SSM, e-mail: carp.simona@ditl5.ro.

l Inspecţia Muncii- instituţie a administra-
ţiei publice centrale, cu sediul în București, 
Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, organi-
zează concurs de recrutare în vederea 
ocupării funcției publice de execuție 
vacante de consilier, clasa I, gradul profesi-
onal asistent la Serviciul Gestiune Resurse 
Umane și Formare Profesională; 1.Condiții 
generale de participare la concurs: -Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, (r2), cu modificările și completările 
ulterioare. 2.Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: Pentru funcția publică de 
consilier, clasa I, gradul profesional asistent 
la Serviciul Gestiune Resurse Umane și 
Formare Profesională: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul științe economice; -perfecționări 
(specializări): perfecționare în domeniul 
resurselor umane -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; 3.Concursul se desfășoară la 
sediul Inspecţiei Muncii din Str. Matei 
Voievod nr.14, Sector 2, București, după 
cum urmează: -dosarele de înscriere se vor 
depune în perioada 01-20.03.2019 inclusiv, 
după următorul program: de luni până joi 
între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 
08,00-14,00 la Serviciul Gestiune Resurse 
Umane și Formare Profesională, camera 
301, etaj 3; -selecţia dosarelor de concurs va 
avea loc în perioada 21-27.03.2019; -proba 
scrisă are loc în data de 02.04.2019, ora 
10.00; -data și ora susţinerii interviului se 
afișează obligatoriu odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografiile, atribuţiile prevăzute 
în fișa postului și actele solicitate candida-
ţilor pentru dosarul de înscriere sunt afișate 
la sediul Inspecţiei Muncii și pe site-ul: 
www.inspectiamuncii.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon: 021.302.70.82 
de la doamna Șmahon Antonela, consilier.

l Inspecţia Muncii- instituţie a administra-
ţiei publice centrale, cu sediul în București, 
Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, organi-
zează concurs de recrutare în vederea 
ocupării a 2 funcții publice de execuție 
vacante de consilier juridic, clasa I, gradul 
profesional debutant la Serviciul Conten-
cios Administrativ din cadrul Direcției 
Legislație Contencios Administrativ; 1.
Condiții generale de participare la concurs: 
-Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, (r2), cu modificările și completările 
ulterioare. 2.Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: Pentru funcția publică de 
consilier juridic, clasa I, gradul profesional 
debutant la Serviciul Contencios Adminis-
trativ din cadrul Direcției Legislație 
Contencios Administrativ: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul fundamental: științe 
juridice; 3.Concursul se desfășoară la sediul 
Inspecţiei Muncii din Str. Matei Voievod 
nr.14, Sector 2, București, după cum 
urmează: -dosarele de înscriere se vor 
depune în perioada 01– 20.03.2019 inclusiv, 
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după următorul program: de luni până joi 
între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 
08,00-14,00 la Serviciul Gestiune Resurse 
Umane și Formare Profesională, camera 
301, etaj 3; -selecţia dosarelor de concurs va 
avea loc în perioada 21–27.03.2019; -proba 
scrisă are loc în data de 02.04.2019, ora 
10.00; -data și ora susţinerii interviului se 
afișează obligatoriu odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografiile, atribuţiile prevăzute 
în fișa postului și actele solicitate candida-
ţilor pentru dosarul de înscriere sunt afișate 
la sediul Inspecţiei Muncii și pe site-ul: 
www.inspectiamuncii.ro. Relaţii  suplimen-
tare se  pot  obţine la  telefon: 021.302.70.80 
de la doamna Pastia Irina, consilier.

l Instituţia Prefectului – Judeţul Satu 
Mare organizează concurs pentru ocuparea 
funcției publice vacante: 1. consilier, clasa I, 
gradul profesional superior în cadrul 
Corpului de control, Condiţii de participare 
la concurs: - studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în 
specialitatea juridică, economică sau admi-
nistraţie publică, - vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice, minimum 7 ani. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen de 20 zile 
de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, la registratura 
instituţiei. Intervalul de desfășurare a 
concursului: - Proba scrisă  02.04.2019, orele 
10,00. - Interviul  05.04.2019. Relaţii supli-
mentare la telefon 0261 / 712753.

l Teatrul de Animație Țăndărică, cu sediul 
în București, str.General Eremia Grigo-
rescu, nr.24, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: Compartiment Audit Public 
Intern: auditor (S) IA, 2 posturi; Serviciul 
Administrativ, Pază Apărare Împotriva 
Incendiilor: muncitor din activitatea speci-
fică instituțiilor de spectacole (M; G) I, 1 
post; pompier (M; G) I, 1 post, conform HG 
nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 
Documente necesare pentru întocmirea 
dosarului de concurs: -cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului instituţiei 
publice organizatoare; -copia actului de 
identitate sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz; -copiile 
documentelor care să ateste nivelul studiilor 
și ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile documentelor 
care atestă îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de instituția publică; 
-copia carnetului de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în specialitatea 
studiilor; -cazierul judiciar; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa 
care atestă starea de sănătate conţine, în 
clar, numărul, data, numele emitentului și 
calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii; -curriculum 
vitae. Copiile de pe certificatele prevăzute 
mai sus se prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către secretariatul 
comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 
Conform art.3 al HG nr.286/2011, pentru a 
ocupa un post contractual vacant sau 
temporar vacant, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții gene-
rale: a)are cetățenia română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în 
România; b) cunoaște limba română, scris 
și vorbit; c)are vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; d) are capacitate 
deplină de exercițiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului pentru care 

candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unitățile sanitare abilitate; f)îndepli-
nește condițiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite 
cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. Pentru audi-
tori (S) IA: -Proba scrisă în data de 
25.03.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 28.03.2019, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii speci-
fice: -studii superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă cu specializare în domeniul 
economic sau juridic; -perfecţionări, specia-
lizări: cursuri de perfecţionare în tehnici de 
auditare a instituţiilor publice, audit public, 
contabilitate financiară, audit financiar, 
control financiar preventiv; -vechime în 
domeniul auditului minim 10 ani; 
-vechimea în muncă: minim 20 ani; -cunoș-
tinţe de operare/programe pe calculator: 
Microsoft Office -nivel avansat, inclusiv 
programe de specialitate. Pentru muncitor 
din activitatea specifică instituțiilor de 
spectacole (M; G) I: -Proba scrisă în data de 
25.03.2019, ora 12.00; -Proba interviu în 
data de 28.03.2019, ora 13.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii speci-
fice: -studii medii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă 
de peste 10 ani. Pentru pompier (M; G): 
-Proba scrisă în data de 25.03.2019, ora 
13.00; -Proba interviu în data de 28.03.2019, 
ora 14.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii specifice: -studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-documente, certificate absolvire programe 
în domeniul situațiilor de urgență (preve-
nirea și stingerea incendiilor); -nu sunt de 
condiții de vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul teatrului, din str.General Eremia 
Grigorescu, nr.24, sector 1, Compartimentul 
Resurse Umane -Director adjunct. Relaţii 
suplimentare la sediul din str.General 
Eremia Grigorescu, nr.24, sector 1, 
Compartimentul Resurse Umane -Director 
adjunct, persoană de contact: Florentina 
Iordache, telefon: 021.31.6.30.02.

PRESTĂRI SERVICII
l Evaluator ANEVAR oferă servicii de 
evaluare imobile. Tel./fax 0248-265577, 
email gorgoistelian@yahoo.com, tel. contact 
0740907585.

CITAŢII
l Se citeaza Borlea Raul-Petru in calitate 
de parat la data de 05.03.2019 ora 9.00, sala 
1 in dosar civil nr. 977/238/2018 al Judeca-
toriei Gurahont cu obiect succesiune.

l Ivdor Vasile, cu ultimul domiciliu în sat 
Heleșteni, Comuna Heleșteni, jud.Iași, este 
citat în data de 21 martie 2019 la Judecă-
toria Iași, camera Sala 3, Completul C10, 
ora 08.30, în calitate de pârât, în proces cu 
Compania de Transport Public Iași, cu 
sediul în Iași, str.Silvestru, nr.5, în calitate 
de reclamantă, având ca obiect cerere de 
valoare redusă.

l Parohia Zoița, cu sediul în satul Zoița, 
comuna Ziduri, jud.Buzau, prin reprezen-
tant Preot paroh Ignat Valentin, 
CIF:6020058, în calitate de reclamantă, 
cheamă în judecată UAT Comuna Ziduri, 
cu sediul în satul Ziduri, comuna Ziduri, 
jud.Buzău, reprezentată în justiție prin 
Primar, în calitate de pârâtă, în dosarul 
nr.3288/287/2018 aflat pe rolul Judecătoriei 
Râmnicu Sărat, având ca obiect uzuca-
piune, termen: 14.03.2019.

l Somaţie. Se aduce la cunoștinţa celor 
interesaţi că petenta Ardelean Magdalena, 
domiciliată în com. Măieruș, sat Arin, jud. 
Brașov, a solicitat Judecătoriei Brașov să 
se constate că a dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune, în mod 
pașnic, tubulburată de nimeni și sub nume 
de proprietar, de 60 de ani, imobilul înscris 
în CF nr. 23392 Hăghig (nr. CF vechi 663 
Hăghig), cu nr. top. 5557,5558, casă și teren 
în suprafaţă de 597 mp, proprietatea tabu-
lară a defuncţilor: Ardelean Janos, Arde-
lean Ioan, decedat la data de 05.12.1946, 
Ardelean Gheorghe, decedat la data de 
15.07.1961, Barbuly Ana născută Ardelean 
identică cu Barbu Ana, decedată la data de 
19.09.1972, Ardelean Dumitru, decedat la 
data de 15.08.1966, Toma Maria, decedată 
la data de 19.06.1961, Ardelean Reveica 
(căsătorită Zaharie) decedată la data de 
04.02.1973, Ardelean  Petru, decedat la 
data de 07.01.1975; să se dispună intabu-
larea dreptului de proprietate dobândit de 
către petentă cu titlu de uzucapiune, 
asupra imobilului înscris în CF nr. 23392 
Hăghig (nr. CF vechi 663 Hăghig), cu nr. 
top. 5557, 5558, casă și teren în suprafaţă 
de 597 mp. Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Brașov cu preci-
zarea că, în caz contrar, în termen de 30 de 
zile de la emiterea celei din urmă publi-
caţii, se va trece la judecarea cererii. 
Prezenta se afișează la Judecătoria Brașov, 
un exemplar la Primăria Com. MĂIERUŞ, 
un exemplar la Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Brașov și un exem-
plar se va publica într-un ziar de circulaţie 
naţională.

l Zoicaș Mirabela Rebeca, cu domiciliul în 
Baia Mare, str.Melodiei, nr.4, ap.56, este 
citată să se prezinte la Tribunalul Mara-
mureș, camera 21, sediu Crișan 3, complet 
civil nr.6n-apel, în data de 19.03.2019, ora 
8.30, în calitate de intimat, în proces cu 
Municipiul Baia Mare prin primar, în cali-
t a t e  d e  r e c l a m a n t ,  î n  d o s a r 
nr.1239/182/2017, având ca obiect pretenții.

l Proprietarii tabulari Moldovan Mihai, 
Puskas Regina, Puskas Ana, Pop Maria, 
Pop Gavril, Pop Ana și Pop Dumitru sunt 
citați în data de 19.03.2019 la Judecătoria 
Toplița în Dosar nr.436/326/2018 având ca 
obiect uzucapiune.

l Dosar 8222/318/2018 al Judecătoriei 
Tg-Jiu. Hotarâre 7125/2018 15.11.2018. 
Reclamant Văduva Ştefan, pârât Popescu 
Gheorghe, prin publicitate, cf art.167 c.pr.
civ. Admite acţiunea. Obligă pârâtul la 
plata sumei de 4.544Lei către reclamant 
reprezentând contravaloarea ratelor achi-
tate de acesta în favoarea pârâtului în baza 
c o n t r a c t u l u i  d e  î m p r u m u t  d e 
41473/18.12.2015. Obligă pârâtul să 
plătească reclamantului suma de 1.323Lei 
cheltuieli de judecată, compuse din taxă 
judiciară de timbru, onorariu avocat, 
onorariu curator special. Cu apel in 30 de 
zile de la comunicare, ce se va depune la 
Judecătoria Târgu Jiu.

l Mihăescu Vasile-Cătălin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în municipiul Botoșani, 
strada Împărat Traian, nr. 43, sc. B, et. 2, 
ap. 5, judeţ Botoșani, este citat în calitate de 
pârât pentru termenul de judecată din 
22.03.2019, în dosarul nr. 17061/193/2018 al 
Judecătoriei Botoșani, secţia civilă, având 
ca obiect acţiunea civilă privind majorarea 
pensiei de întreţinere stabilită în favoarea 
minorei Mihăescu Florentina-Georgiana 
prin sentinţa definitivă nr. 1289/19.02.2010 
pronunţată de Judecătoria Botoșani, secţia 
civilă în dosarul nr. 12834/193/2009.

DIVERSE
l Subscrisa Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu în dosarul nr. 875/111/2018 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a 
Civilă, privind pe debitoarea Eficient 
Logistic SRL, CUI 32677147, număr de 
înregistrare în Registrul Comerțului 
J5/88/2014, îi notifică pe toți creditorii debi-
toarei privind faptul că prin hotărârea 
nr.228/2019 din data de 22.02.2019 pronun-

țată de Tribunalul Bihor, în dosarul nr. 
875/111/2018 s-a dispus începerea proce-
durii falimentului față de societatea debi-
toare mai sus menționată, în temeiul art.145 
alin.(2) lit.F din Legea 85/2014. Prin hotă-
rârea amintită s-a fixat termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor născute în cursul procedurii la 
data de 09.04.2019, termenul limită pentru 
verificarea creanțelor, întocmirea și publi-
carea tabelului suplimentar la data de 
09.05.2019, termenul limită de întocmire a 
tabelului definitiv consolidat la data de 
09.06.2019. Lichidatorul judiciar provizoriu 
a convocat ședința adunării creditorilor pe 
data de 28.03.2019, 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 provi-
zoriu, aprobarea onorariului acestuia și 
desemnarea comitetului creditorilor.

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită lichidator judiciar conform 
sentintei nr. 337 din data de 07.02.2019 
pronunţată de Tribunal Ilfov, Secţia Civilă, 
în dosarul nr.449/93/2018, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a falimentului 
debitoarei ARTOUR GLOBAL SRL sediul 
social: Sat Ştefăneștii de Jos, Comuna 
Ştefăneștii de Jos, Şos. Ştefănești Nr. 9, (fost 
km. 7), Parter, camera 3, Județ Ilfov, înre-
gistrată la ORC sub nr. J23/2729/2013, cod 
de identificare fiscală 32216739.Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor nascute in cursul proce-
durii este 25.03.2019. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului supli-
mentar al creanţelor este 12.04.2019. 
Termenul pentru afișarea tabelului definitiv 
consolidat este 02.05.2019. 

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judi-
ciar al Data Consulting Center SRL 
desemnat prin hotararea nr.1083 din data 
de 25.02.2019, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
28783/3/2018, notificã deschiderea falimen-
tului prin procedura simplificata prevazuta 
de Legea nr.85/2014 împotriva Data 
Consulting Center SRL, cu sediul in Bucu-
rești Sectorul 3, Str. Soldat Alexandru 
Magatti, Nr. 34, CUI  16005160, nr. de 
o r d i n e  i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/17421/2003. Persoanele fizice si juridice 
care inregistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva Data Consulting 
Center SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
28783/3/2018, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor in tabelul supli-
mentar al creantelor 25.03.2019; b) 
termenul limita pentru verificarea crean-
telor, intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
15.04.2019; c) termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 
7 zile de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv consolidat 
06.05.2019. 

l Batagui Eugen-Sorinel, titular al 
planului P.U.Z.-,,construire imobil locuinte 
colective P+4E’’, in localitatea  Bragadiru, 
str.Ciocarliei, nr.2A, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de obti-
nerea a Avizului Favorabil pentru 
P.U.Z.-anasamblu locuinte individuale 
P+1+M. Documentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului Judetean 
Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1,  str.
Gheorghe Manu, nr.18, tel. 021.212.56.93, in 
termen de 15 zile calendaristice de la data 
publicarii anuntului, incepand cu 
01.03.2019.

l Doicaru Dan avand domiciliul in couma 
Berceni, Intrarea Zambilelor, Nr.1, jud.Ilfov, 
titular al planului P.U.Z.- ansamblu locu-
inte individuale si functiuni complementare 

P+1+M, Amenajare circulatii si utilitati, 
T16, P41/1/12, 13 comuna Berceni, judet 
Ilfov anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
de mediu si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 
(in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de 
luni pana joi intre orele 900-1100. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523)  
in termen de 18 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului.

l Exclusiv Interconstruct SRL avand 
sediul in municipiul Bucuresti, strada 
Mureseni, nr.14, sector 3 titular al planului 
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale 
P+1+M functiuni complementare, Amena-
jare circulatii si utilitati, T23, P55/2/2/22, 23 
comuna Berceni, judet Ilfov anunta 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzina-
riei Lukoil) sector 6 de luni pana joi intre 
orele 900-1100. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523)  in termen de 
18 zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului

l Eurobrands Trading S.R.L. avand sediul 
in municipiul Bucuresti, Aleea Ilioara, 
Nr.12, Bloc M30B, Scara A, Etaj 10, Ap.44 
titular al planului P.U.Z.-Spatii birouri si 
servicii depozitare, T5/11, P1,1/1 comuna 
Glina, Sat Manolache judet Ilfov anunta 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzina-
riei Lukoil) sector 6 de luni pana joi intre 
orele 900-1100. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523)  in termen de 
18 zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului

l Lucan George-Costel avand sediul in 
municipiul Bucuresti, strada Oltenitei, 
nr.162, bl.3, sc.4, et.6, ap.141, sector 4 titular 
al planului P.U.Z.- Zona agrement si 
servicii conexe, amenajare circulatii, utili-
tati  T25, P59/1, Lot 1, 2, 3, 4 comuna 
Berceni, judet Ilfov anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de obtinere 
a avizului de mediu si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a planului poate 
fi consultata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 
(in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de 
luni pana joi intre orele 900-1100. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523)  
in termen de 18 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului

l Warehouses De Paw Romania S.R.L. cu 
sediul in comuna Stefanestii de Jos, Strada 
Busteni Nr.36, judetul Ilfov titular al 
planului PUZ-CONSTRUIRE WPD 
INDUSTRIAL PARK 2 comuna Stefane-
stii de Jos, judet Ilfov, T36; 37-P311; 318, 
T40, P.A327  anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a planului poate 
fi consultata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 
(in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de 
luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523) 
in termen de 18 zile calendaristice de la  
publicarea anuntului

l Iordan Ionut-Eduard, avand domiciliul 
in municipiul Bucuresti, strada Izvorul 
Muresului, Nr.9, bl.D9, Sc.2, Ap.12, titular 
al planului P.U.Z.-construire locuinte indi-
viduale si functiuni complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii si utilitati, 
comuna Berceni, T24, P57/2/6,7 anunta 
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publicul interesat asupra deciziei etapei de 
incadrare luata in cadrul sedintei Comite-
tului Special constituit din data de 
14.02.2018 urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii de adop-
tare de catre autoritatile componente fara 
aviz de mediu. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523)  in termen de 
10 zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l Unitatea administrativ-teritorială Terpe-
zița, din judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.16, 21, 22, 40, înce-
pând cu data de 08.03.2019, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei Terpezița, 
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 rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

l Subsemnații Precup Traian-Gabriel şi 
Precup Virginia, cu domiciliul în Bucureşti, 
notificăm pe Brabeceanu Maria şi Brabe-
ceanu Ion, din com.Ianca, jud.Olt, să se 
prezinte pe data de 4 martie 2019, ora 14.00, 
la Societatea Profesională Notarială Ciudo-
escu&Fînaru, cu sediul în Bucureşti, str.
Barbu Văcărescu, nr.21, sector 2, pentru a ne 
achita prețul imobilului în sumă de 
80.000Euro, pe care ni-l datorați conform 
contractului de vânzare-cumpărare 
nr.3035/21.08.2011. În cazul în care nu vă 
veți prezenta la Notariat, la data şi ora 
respectivă, pentru achitarea obligației stipu-
late în contract şi nu veți achita prețul 
datorat, vom considera contractul desființat 
de drept, conform Pactului comisoriu de 
gradul lV, stipulat în Contractul de vânza-
re-cumpărare şi notat în Cartea Funciară a 
imobilului.

l Denumire județ: Prahova. Denumire 
UAT: Vadu Săpat. Sectoare cadastrale: 25 şi 
26. OCPI Prahova anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.25 şi 26, pe o peri-
oadă de 60 de zile calendaristice, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi 
a publicității imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Data de început a afişării: 11.03.2019. 
Data de sfârşit a afişării: 09.05.2019. Adresa 
locului afişării publice: Primăria Vadu 
Săpat, comuna Vadu Săpat, nr.193. Repere 
pentru identificarea locației: centrul 
comunei Vadu Săpat. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Vadu Săpat şi pe 
site-ul ANCPI. Alte indicații utile pentru cei 
interesaț i :  te l .0244.442.178,  fax: 
0244.442.595, e-mail: vadusapat_ph@
yahoo.com. Informații privind Programul 
național de cadastru şi carte funciară 2015-
2023 se pot obține pe site-ul ANCPI, la 
adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Administrația Bazinală de Apă Banat, 
titular al proiectului: „Regularizare pârâu 
Bucoşnița la Bucoşnița, pârâu Goleț la 
Goleț şi Pârâu Slatina la Slatina-Timiş, jud.
Caraş-Severin -Regularizare pârâu Slati-
na-Timiş la Slatina-Timiş, jud.Caraş-Se-
verin”, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenția pentru Protecția Mediului 
Caraş-Severin în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului: fără 
evaluarea impactului asupra mediului şi 
fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului 
pentru proiectul: „Regularizare pârâu 
Bucoşnița la Bucoşnița, pârâu Goleț la 
Goleț şi Pârâu Slatina la Slatina-Timiş, jud.
Caraş-Severin -Regularizare pârâu Slati-
na-Timiş la Slatina-Timiş, jud.Caraş-Se-
verin”, propus a fi amplasat în albia şi pe 
malurile pârâului Slatina-Timiş în intravi-
lanul şi extravilanul localității Slatina, 
județul Caraş-Severin. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agenției pentru 

Protecția Mediului Caraş-Severin din 
Reşița, str.Petru Maior, nr.73, în zilele de 
luni-joi/vineri, între orele 08.00-15.00, şi 
vineri, între orele 8.00-13.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: http://
apmcs.anpm.ro/. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de zece zile 
de la data publicării anunțului pe pagina de 
internet a autorității competente pentru 
protecția mediului.

l Mecu Ion anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
Constructie doua corpuri de cladire Parter 
-Corp “A” spatiu comercial +vulcanizare, 
Corp “B” -service auto, propus a fi 
amplasat in Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, 
nr. 180A. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul autoritatii 
competente pentru protectia mediului, 
Agentia pentru Protectia Mediului -Ilfov si 
la sediul Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de 
L-V, intre orele 9-13. Observatiile publicului 
se primesc zilnic la sediul autoritatii compe-
tente pentru protectia mediului.

l Notificare. Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. 
cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, 
parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 
0255/212940, notifică deschiderea proce-
durii simplificate a insolvenţei împotriva 
debitorului S.C. Mir D&O Curier  S.R.L., 
pr in  Înche ierea  c iv i lă  nr.  4 /JS/
CC/21.02.2019  pronunţată de Tribunalul 
Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în 
Dosarul 221/115/2019. Debitorul S.C. MIR 
D&O Curier  S.R.L. are obligaţia ca în 
termen de 10 zile de la deschiderea proce-
durii să depună la dosarul cauzei documen-
tele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 
privind procedura insolvenţei. Creditorii 
debitorului S.C. MIR D&O Curier  S.R.L cu 
sediul social în  Reşiţa, Aleea Zadei, nr. 
E1/A, sc. 2, et.4, ap. 16, jud. Caraş-Severin , 
Număr de ordine în Registrul Comerţului  
J11/38/2011, CUI 27959770 trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia prin depunerea cererii de admitere 
a creanţei la Tribunalul Caraş-Severin până 
la termenul limită din data de  08.04.2019. 
Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în 
valoare de 200 lei.

l Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru 
Viticultura si Vinifica ie Iasi, cu sediul in 
Iasi, strada Aleea Mihail Sadoveanu nr.48, 
organizeaza concurs pentru ocuparea unui 
post de cercetator stiintific gradul II in 
domeniul HORTICULTURA, specialitatea 
Oenologie. Concursul se va desfasura 
conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare si 
Regulamentului ASAS nr. 3343/12.10.2012, 
in data de 10.04.2019, la sediul unitatii. 
Dosarele de concurs se depun in termen de 
30 de zile de la data aparitiei anuntului in 
ziar, la Compartimentul Resurse Umane al 
unitatii.Informatii suplimentare se pot 
obtine de la Compartimentul Resurse 
Umaneal SCDVV Iasi, la tel. 0740293853 
adresa mail: statiunea_viticola_iasi@yahoo.
com.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al SC Pro 
Faur Invest SA, cu sediul social în Bucu-
reşti, Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, număr 
de ordine în Registrul Comerțului 
J40/5972/2005, cod unic de înregistrare RO 
17426036, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor SC Pro Faur Invest 
SA pentru data de 02.04.2019 orele 12.00, 
prima convocare, la sediul social, în confor-
mitate cu prevederile art. 117 alin. 1 -3 din 
Legea nr. 31/1990 privind societățile comer-
ciale, republicată, pentru toți acționarii 
Societății înregistrați în Registrul Acționa-
rilor Emitentului la sfârşitul zilei de 
19.03.2018, care este considerata data de 
referință, conform dispozițiilor legale, 
având următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea situaţiilor financiare aferente exerci-
țiului financiar al anului 2018 pe baza 
raportului de gestiune al Consiliului de 

Administraţie pentru anul 2018 şi al rapor-
tului auditorului financiar. 2. Aprobarea 
descărcării de gestiune a administratorilor 
pentru anul 2018. 3. Aprobarea Bugetului 
de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019. 4. 
Aprobarea Planului de Investiţii pentru 
anul 2019. Accesul în sala de şedință a acți-
onarilor îndreptățiți să participe la 
adunarea generală a acționarilor este 
permis prin simpla proba a identității aces-
tora, în cazul acționarilor persoane fizice, iar 
în cazul acționarilor persoane juridice şi a 
acționarilor persoane fizice reprezentați, cu 
procura specială dată persoanei fizice care 
le reprezintă. Acționarii pot obține de la 
sediul societății informații suplimentare 
referitoare la ordinea de zi, iar formularul 
de procură specială de reprezentare se poate 
procura de la sediul social de către acțio-
narii care îşi dovedesc această calitate înce-
pând cu data publicării prezentului 
convocator  până la data de 31.03.2019. 
Până la data de 31.03.2019 ora 12.00 pot fi 
depuse la sediul societății procurile speciale 
de reprezentare a acționarilor. Dacă în data 
de 0204.2019 Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor este nestatutară, Adunarea 
va fi convocată în data de 03.04.2019 în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine 
de zi şi pentru acționarii înregistrați la 
aceeaşi dată de referință. Preşedinte C.A. 
Croitoru Gabriela Ioana.

LICITAŢII
l Debitorul Universal Comprod Gheor-
ghita SRL societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1. Proprietate imobiliară 
Restaurant “Regina Nopții” - spațiu 
alimentație publică, imobil situat în 
Comuna Pauleşti, Sat Pauleşti, Județ 
Prahova, T18, P cc 639, compus din C1 - 
restaurant S+P+E (parțial), C2 -restaurant 
P+1 (parțial), C3 - locuință serviciu P +M, 
C4 - construcție anexă centrală termică, ce 
se află în patrimoniul societății debitoare. 
Preț pornire licitație – 2.010.750,00 Euro 
exclusiv TVA. Prețul Caietului de sarcini 
pentru proprietatea imobiliară aflată în 
patrimoniul SC Universal Comprod Gheor-
ghita SRL este de 5.000,00 lei exclusiv TVA. 
-Prețul de pornire al licitaților pentru 
proprietatea imobiliară aparținând socie-
tății debitoare Universal Comprod Gheor-
ghita SRL reprezintă 75% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare. Participarea la licitație este condi-
ționată de: -consemnarea în cont nr. RO89 
BACX 0000 0017 0811 1000 deschis la 
UniCredit Bank SA, până la orele 14.00 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire al licitației; -achi-
ziționarea până la aceeaşi dată a Caietului 
de sarcini pentru proprietatea imobiliară, de 
la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliară, prima şedință de 
licitație a fost fixată în data de 08.03.2019, 
ora 13:00, iar dacă proprietatea nu se adju-
decă la această dată, următoarele şedințe de 
licitații vor fi în data de 22.03.2019; 
05.04.2019; 19.04.2019; ora 13:00. Toate 
şedințele de licitații se vor desfăşura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploieşti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare şi 
vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. 

l Direcţia Judeţeană de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str.1 Decem-
brie 1918, nr.1A, bl.A24 (Flora), tronson 3, 
judeţul Călăraşi, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru vânzarea unui 
imobil reprezentând fostul spital Gurbă-
neşti, aflat în proprietatea privată a jude-
ţului Călăraşi, conform Hotărârii 
C o n s i l i u l u i  J u d e ț e a n  C ă l ă r a ş i 
nr.186/20.09.2018, privind aprobarea 
vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a 
unui imobil aflat în domeniul privat al jude-
ţului Călăraşi. Imobilul scos la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare este compus din 
12 construcţii, cu suprafaţa construită 
totală de 1.608,105mp şi teren în suprafaţă 

măsurată totală de 23.380,61mp şi 
23.352,11mp suprafaţa din acte şi repre-
zintă fostul spital Gurbăneşti. Imobilul are 
numărul cadastral 286, înscris în Cartea 
Funciară nr.20999 a localităţii Gurbăneşti. 
Preţul de pornire a licitaţiei publice cu stri-
gare este de 217.469Lei. Dosarul de licitaţie 
poate fi procurat zilnic de la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi din 
municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, 
nr.1A, Bloc A24 (Flora), tronson 3, judeţul 
Călăraşi, începând cu data de 04.03.2019, 
ora 9.00, până pe data de 08.03.2019, ora 
13.00, la preţul de 300Lei. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 4.349Lei. 
Documentele de participare la licitaţie sunt 
cele menţionate în Instrucţiunile constituite 
ca anexă la HCJ nr.262/20.12.2018 şi vor fi 
depuse în plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, cu 
sediul în municipiul Călăraşi, str.1 Decem-
brie 1918, nr.1A, bloc 24 (Flora), tronson 3, 
judeţul Călăraşi, până pe data de 
15.03.2019, ora 13.00. Deschiderea plicu-
rilor va avea loc la sediul Direcţiei Judeţene 
de Administrare a Domeniului Public şi 
Privat al Judeţului Călăraşi în data de 
18.03.2019, ora 11.00, în prezenţa tuturor 
ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu 
ofertanţii calificaţi la licitaţia publică cu 
strigare să aibă Ioc pe data de 18.03.2019, 
ora 13.00, la sediul Direcţiei Judeţene de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat 
al Judeţului Călăraşi. Licitaţia va avea loc 
în sala de şedinţe a Direcţiei Judeţene de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat 
al Judeţului Călăraşi, pe data de 21.03.2019, 
ora 11.00. Pentru relații suplimentare vă 
puteți adresa d-nei/d-lui Enciu Dorina, 
telefon: 0342.405.912.

l Direcţia Judeţeană de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Județului 
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str.1 
Decembrie 1918, nr.1A, bl.A24 (Flora), 
tronson 3, judeţul Călăraşi, organizează 
licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea 
unui imobil reprezentând fostul spital Dor 
Mărunt, aflat în proprietatea privată a 
judeţului Călăraşi, conform Hotărârii 
C o n s i l i u l u i  J u d e ţ e a n  C ă l ă r a ş i 
nr.187/20.09.2018, privind aprobarea 
vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a 
unui imobil aflat în domeniul privat al 
judeţului Călăraşi. Imobilul scos la vânzare 
prin licitaţie publică cu strigare este 
compus din 11 construcţii, cu suprafaţa 
construită totală de 2.099mp şi teren în 
suprafaţă măsurată totală de 23.406mp şi 
23.402mp suprafaţa din acte şi reprezintă 
fostul spital Dor Mărunt. Imobilul are 
numărul cadastral 22560 (nr.vechi 810), 
înscris în Cartea Funciară nr.22560 (nr.
vechi 547) a localităţii Dor Mărunt. Preţul 
de pornire a licitaţiei publice cu strigare 
este de 273.920Lei. Dosarul de licitaţie 
poate fi procurat zilnic de la sediul Direc-
ţiei Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi, din municipiul Călăraşi, str.1 
Decembrie 1918, nr.1A, bloc A24 (Flora), 
tronson 3, judeţul Călăraşi, începând cu 
data de 04.03.2019, ora 9.00, până pe data 
de 08.03.2019, ora 13.00, la preţul de 
300Lei. Garanţia de participare la licitaţie 
este de 5.478Lei. Documentele de partici-
pare la licitaţie sunt cele menţionate în 
Instrucţiunile constituite ca anexă la HCJ 
nr.262/20.12.2018 şi vor fi depuse în plicuri 
sigilate la sediul Direcţiei Judeţene de 
Administrare a Domeniului Public şi 
Privat al Judeţului Călăraşi, cu sediul în 
municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, 
nr.1A, bloc 24 (Flora), tronson 3, judeţul 
Călăraşi, până pe data de 15.03.2019, ora 
13.00. Deschiderea plicurilor va avea loc la 
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi în data de 18.03.2019, ora 13.00, 
în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca 
afişarea listei cu ofertanţii calificaţi Ia lici-
taţia publică cu strigare să aibă loc pe data 
de 18.03.2019, ora 16.00, la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi. Lici-
taţia va avea loc în sala de şedinţe a Direc-

ţiei  Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi, pe data de 21.03.2019, ora 13.00. 
Pentru relații suplimentare vă puteți 
adresa d-nei Enciu Dorina, telefon: 
0342.405.912.

l Compania Energopetrol SA, societate in 
reorganizare, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, vinde la licitatie bunu-
rile imobile situate in Moreni, Str. Industriilor, 
nr. 4A, Judet Dambovita, dupa cum urmeaza: 
apartament nr. 14, compus din camera, buca-
tarie, baie, hol, in suprafata de 43 mp si cota 
indiviza din teren 20/422, numar cadastral 
1281/1/14, la pretul de 7.200 euro; aparta-
ment nr. 35, compus din camera, bucatarie, 
baie, hol, loggie, in suprafata de 56 mp si cota 
indiviza din teren 25/422, numar cadastral 
1281/3/35, la pretul de 9.000 euro; aparta-
ment nr. 13, compus din camera, bucatarie, 
baie, hol, in suprafata de 44 mp si cota indi-
viza din teren 20/422, numar cadastral 
1281/1/13, la pretul de 8.000 euro. Licitatiile 
se vor organiza la sediul administratorului 
judiciar in data de 04.03.2019 ora 13:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 
22.02.2019, 25.02.2019, 27.02.2019, 
06.03.2019, 08.03.2019, 11.03.2019, 
13.03.2019, 15.03.2019, 18.03.2019 la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la sediul admi-
nistratorului judiciar insotite de toate docu-
mentele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii se pot obtine de la 
administratorului judiciar, la adresa mai sus 
mentionata, la numerele de telefon 
0787344547/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro.

PIERDERI
l Pierdut cui seria B nr 1373250, certificat 
constatator nr 13231/15.03.2010 terti si nr 
13420/16.05.2002 PL, ALE SC Apel Indus-
tries SRL. Le declar nule.

l Asociația de chitară Valahia, cu sediul în 
strada Petre Ispirescu nr.8, Bl.P6, Sc.3, Et.3, 
Ap.68, Sect.5, Bucureşti, declară pierderea 
certificatului de înregistrare în registrul 
asociațiilor şi fundațiilor.

l Subsemnatul, Colombo Diego, cetăţean 
elveţian, născut la data de 05.03.1944 în 
Stabio Ti Elveţia, domiciliat în Collina D’ 
Orro – Montagnola 6926, Contonul Ticino, 
Elveţia, identificat cu paşaport nr. F175380 
eliberat de Autorităţile Elveţiene la data de 
10.05.2005 în calitate de administrator al 
Arcol Holiday ‘ S Homes SRL, cu sediul în 
mun. Mangalia, Staţiunea Neptun, str. 
Gării, nr. 1A, bloc Onix, scara B, etaj 1, ap. 
7, jud. Constanţa, CUI 21418694 şi 
J13/2112/2007 număr de Ordine în Regis-
trul Comerţului Constanţa declar pierdut 
cert if icatul  constatator  numărul 
2789/25.06.2007 aferent sediul social al 
societăţii, emis de Oficiul Registrul Comer-
ţului Constanţa.

l Pierdut certificat de înmatriculare şi 
certificate constatoare autorizare activităţi 
ale societăţii INR Management Real Estate 
SRL cu sediul social în Bucureşti, sector 6, 
str. Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, et. 8, ap. 2, 
camera 1, J40/6552/1995, CUI: 7609710.

l Pierdut bon fiscal din data de 25.02.2019 
de alimentare cu motorină cu BCF a auto 
nr. B -89- GOE. Îl declar nul.

l Pierdut legitimaţie pe numele Iordache 
Virginel, dublă cartonată, cu numărul 104, 
emisă de Senat. O declar nulă.

l Pierdut acte pe numele Gruia Marius, 
legitimaţie acces Societatea Română de 
Radiodifuziune cu nr. 13741, legitimaţie 
acces Parlamentul României -Camera 
Deputaţilor, fotocopie certificat revoluţi-
onar, card RATB –revoluţionar, legitimaţie 
metrou –revoluţionar şi card de sănătate.


