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OFERTE SERVICIU
l Compania Noodle Pack angajeaza 
personal in Baneasa Shopping City 
Casieri si lucratori comerciali - 
Minimum studii medii - Dorinta de a 
activa intr-o pozitie stabila - Dorinta 
de dezvoltare personala Salariu moti-
vant cuprins intre 2000 - 2200 lei net 
(in mana) Contact 0735061107.

l Frizer pentrut Irlanda transport si 
cazare asigurate salar neg pe sapta-
mina/ luna carte de munca sau comi-
sion whatapp 00353858765530 cv: 
frizerfrizerie@gmail.com.

l Firmă germană angajează șoferi 
profesioniști categoria CE+ADR 
pentru transporturi marfă (prelată) 
pe teritoriul Germaniei. 1.950Euro 
salariu+ 24Euro diurna. Contract 
german, concediu, dispecerat în 
limba română. Așteptăm CV-ul dvs. 
la  e -mai l :  Bewerbung@ullr i-
ch-gruppe.de. 
Tel.0049.176.186.777.57.

l Societate comercială angajează 
șofer categoria C, manipulant marfă 
ș i  lăcătuș .  Tel .  0723294725; 
0 2 1 4 3 0 0 2 6 5 ;  0 7 2 2 3 6 8 6 6 4 ; 
0727046393.

l Academia Română – Filiala Iași, 
Institutul de Filologie Română „A. 
Philippide”, organizează,  în ziua de 
07.09.2018, ora 11.00, concurs pentru 
ocuparea postului temporar vacant 
de cercetător științific, în domeniul 
lingvistică, specializarea lexicografie 
informatizată. Concursul se va desfă-
șura conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la 
data publicării anunțului. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
secretariatul institutului,  tel . 
0332106508, și de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, tel.0332101115.

l Anunt selecţie. Inspectoratul 
Școlar Județean Giurgiu anunță 
scoaterea la concurs în cadrul proiec-
tului „Acces egal și calitativ la 
educație în județele Giurgiu și 
Teleorman -EDUGREAT”, Cod 
SMIS 2014+ 105966, a 74 posturi de 
experți în cadrul activităților proiec-
tului. Inspectoratul Școlar Județean 

Giurgiu, în calitate de partener, 
anunță procesul de selecție a unor 
experți, în afara organigramei orga-
nizației, pentru proiectul POCU 
„Acces egal și calitativ la educație în 
județele Giurgiu și Teleorman”, ID 
105966. Procesul de selecție se desfă-
șoară în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare aplicabile ale 
ghidului solicitantului, ale cererii de 
finanțare și ale Procedurii de sistem 
privind recrutarea și selecția exper-
ților din cadrul echipelor de proiect, 
a p r o b a t ă  p r i n  O M E N 
nr.3920/08.06.2018. Informațiile 
suplimentare sunt afișate pe site-ul 
Inspectoratului Școlar Județean 
Giurgiu, la adresa: www.isjgiurgiu.ro.

l Societatea comercială Madaloft 
SRL, specializată în imobiliare și 
comerț cu ridicata a bunurilor de 
consum de natura produselor textile 
de casă, îmbrăcămintei și mobilei, 
oferă spre ocupare un post de 
Director societate comercială cod 
COR 112004. Cerințele candidatului: 
-Vechime în domeniu 15 ani; 
-Cunoaștere limbă turcă avansat; 
-Cunoaștere limbă engleză mediu; 
-Studii superioare economice. Candi-
dații interesați pot trimite un Curri-
culum Vitae la adresele de e-mail: 
murat@maydogan.com și bedirtexda-
mars@gmail.com. Candidații selec-
tați vor fi invitați la un interviu, a 
cărui dată va fi stabilită de comun 
acord cu fiecare. Compania își 
rezervă dreptul de a testa competen-
țele declarate de către candidați.

l Primăria comunei Amărăști, 
județul Vâlcea, CUI 2573888, 
tel:0250-764022, fax.0250-764045, 
e-mail: primaria_amarasti@yahoo.
com, organizează în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici (r2 ), 
cu modificările și completările ulteri-
oare și ale H.G.nr. 611/2008 privind 
aprobarea normelor privind organi-
zarea și dezvoltarea carierei funcțio-
nari lor  publ ic i ,modif icată ș i 
completată prin H.G. nr. 61/2017, 
concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuție, vacante de 
CONSILIER JURIDIC, CLASA I, 
GRADUL PROFESIONAL DEBU-
TANT, GRADATIA DE VECHIME 
0, în cadrul Compartimentului 
Juridic, Resurse umane. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 

comunei Amărăști, în data de 
17.09.2018, ora 10,00, proba scrisă și 
19.09.2018, ora 10,00, proba de 
interviu. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul insti-
tuției în termen de 20 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a-III-a, zilnic între 
orele 9,00-16,00 și trebuie să conțină 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 49 din H. G. Nr. 
611/2008-pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Condiții de participare: Candi-
dații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici (r2), 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Condiții specifice- conform fișei 
postului: -Studii universitare de lungă 
durată ,absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul 
- științe juridice / drept. -Certificat/
Diplomă/Atestat, care să ateste 
cunoștințele de utilizare a calculato-
rului. Bibliografia stabilită pentru 
concurs va fi postată pe site-ul primă-
riei: www. primariaamarasti.ro. 
Datele de contact ale instituției: 
Pr imăria  Amărășt i ,  Comuna 
Amărăști, sat Amărăști, str. Calea 
Haiducilor nr. 164, județul Vâlcea.Tel: 
0250-764022; Fax: 0250-764045, 
e-mail: primaria_amarasti@yahoo.
com Licu Daniela Carmen-secretar, 
tel 0760666395.

l Primăria Orașului Videle, judeţul 
Teleorman, organizează în perioada 
04.09.2018 -07.09.2018 la sediul său 
din orașul Videle, strada Republicii, 
nr. 2, concurs de ocupare prin recru-
tare a două funcţii publice de 
execuţie vacante din cadrul apara-
tului de specialitate al primarului 
orașului Videle, judeţul Teleorman, 
respectiv: -un post de consilier, clasa 
I, grad profesional principal, 
Compartimentul ADPP, Investiţii și 
Lucrări Publice din cadrul Serviciului 
Dezvoltare Urbană al Direcţiei Arhi-
tectului Șef. -un post de inspector, 
clasa I, grad profesional debutant, 
Compartimentul ADPP, Investiţii și 
Lucrări Publice din cadrul Serviciului 
Dezvoltare Urbană al  Direcţiei Arhi-
tectului Șef. Condiţiile generale de 
ocupare a unei funcţii publice sunt 
cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 

188/1999 (r2) privind Statutul funcţi-
onarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice de participare la concurs 
pentru ocuparea celor două funcţii 
publice de execuţie vacante, anterior 
menţionate, sunt următoarele: 
-Pentru funcţia de consilier, clasa I, 
grad profesional principal: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul de studii: 1.Inginerie geodezică- 
toate specializările/ programele de 
studii; 2.Inginerie civilă- toate specia-
lizările/ programele de studii; 3. Ingi-
neria instalaţiilor- toate specializările/ 
programele de studii; 4.Ingineria 
mediului- specializarea/ programul 
de studii Ingineria dezvoltării rurale 
durabile; 5.Inginerie și management, 
specializarea/ programul de studii 
Inginerie economică în construcţii. 
-minim 5 ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. -Pentru funcţia de inspector, 
clasa I, grad profesional debutant: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul fundamental Știinţe 
inginerești, toate ramurile de știinţă 
incluse în acest domeniu. Concursul 
va avea loc la sediul Primăriei 
Orașului Videle, data propusă pentru 
desfășurarea probei scrise fiind 
04.09.2018, ora 10.00, respectiv data 
de 07.09.2018 -ora 12.00 pentru 
desfășurarea interviului. Dosarele de 
participare la concurs se pot depune 
la secretarul comisiei de concurs 
-Direcţia Resurse Umane, Salarizare, 
Informatică, Autorizări Taximetrie și 
Comerţ, Problemele Romilor și Parc 
Auto în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a și vor conţine, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea și dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare. Coordonate 
de contact pentru primirea dosarelor 
de concurs: sediul Primăriei Orașului 
Videle, str. Republicii, nr. 2, oraș 
Videle, judeţul Teleorman, telefon: 
0247/453017 interior 106, fax: 
0247/453015, e-mail: primariavidele@
yahoo.com, persoana de contact: 
Vochin Nicoleta -inspector. Condiţiile 
de participare la concurs aprobate și 
bibliografia, precum și atribuţiile 
prevăzute în fișa postului se afișează 
la sediul instituţiei și se publică pe 
site-ul www.primariavidele.ro.

l Primăria comunei Bogaţi, judeţul 
Argeș organizează în data de 
24.08.2018, ora 10.00 – proba scrisă, 
concurs pentru ocuparea pe perioada 
nedeterminată a 2 funcții contrac-
tuale de execuţie vacante  în cadrul 
,,Centrului de zi pentru copii comuna 
Bogaţi”,  după cum urmează: 

Inspector de specialitate (educator) – 
1 post (normă întreagă); Inspector de 
specialitate (psiholog) – 1 post (cu 1/2 
normă). Data și ora interviului  se vor 
afișa odată cu rezultatele la proba 
scrisă. Condiţiile de participare la 
concurs sunt următoarele: Condiţii 
generale prevăzute de art. 3 al Regu-
lamentului cadru aprobat prin HG 
286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţii specifice: 
Pentru funcţia contractuală de 
execuţie vacantă de inspector de 
specialitate (educator) - cu normă 
întreagă):  studii superioare socio-u-
mane cu modulul psihopedagogie, 
absolvite cu licență. Pentru funcţia 
contractuală de execuţie vacantă de 
inspector de specialitate (psiholog) - 
cu normă 1/2: studii superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă în 
domeniul psihologiei, specializarea 
psihologie; candidatul trebuie să aibă 
calitatea de membru în Colegiul 
Psihologilor din România și să aibă 
atestat în specialitatea psihologie 
clinică. Dosarul de înscriere la 
concurs se depune până la data de 
14.08.2018 la sediul Primăriei 
comunei Bogaţi, judeţul Argeș. 
Condiţiile de desfășurare a concur-
sului și de participare la concurs, 
precum și bibliografia sunt afișate la 
sediul Primăriei Bogaţi, anexa la 
anunţ. Relaţii suplimentare se obţin 
la sediul Primăriei Bogaţi, telefon: 
0248655003.

l Primăria Comunei Ciorani, cu 
sediul în comuna Ciorani, sat 
Cioranii de Jos, nr.1287bis, judeţul 
Prahova, organizează concurs de 
recrutare conform Legii nr.188/1999 
pentru ocuparea funcțiilor publice 
vacante de execuție de: -1 inspector, 
clasa I, grad profesional debutant 
-compartiment registrul agricol; -1 
inspector, clasa I, grad profesional 
asistent -compartiment impozite și 
taxe locale. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
03.09.2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 05.09.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească: 
Condiții generale: Candidații trebuie 
să îndeplinească condițiile prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcționarilor 
publici, rerepublicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Condiții 
specifice: 1.Inspector, clasa I, grad 
profesional debutant -compartiment 
registrul agricol: 1.Studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în speciali-
tatea drept sau administrație publică; 
2.Cunoștințe operare calculator, 
dovedite în urma unui certificat sau a 
unei diplome. 2.Inspector, clasa I, 
grad profesional asistent -comparti-
ment impozite și taxe: 1.Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în dome-
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niul științelor economice; 2.Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice: minim 1 
an. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Ciorani, 
județul Prahova. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.49 din HG nr.611/2008, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Condițiile de participare la concurs și 
bibliografia stabilită se afișează la 
sediul Primăriei Comunei Ciorani, 
județul Prahova. Relații suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei Ciorani, 
persoană de contact: doamna Nina 
M i r i c ă ,  s e c r e t a r,  t e l e f o n : 
0244.462.025, fax: 0244.462.025, 
e-mail: administrator@primariacio-
rani.ro.

l Şcoala Gimnazială, Comuna 
Trivalea-Moșteni, cu sediul în locali-
tatea Trivalea-Moșteni, str.Alexan-
driei, nr. 79, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a funcţiei 
contractuale vacante de: -adminis-
trator financiar -normă 0,50, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul Şcolii Gimnaziale, 
Com.Trivalea-Moșteni, cu următorul 
calendar: -Depunerea dosarelor de 
înscriere: 01.08.2018-14.08.2018; 
-Proba scrisă în data de 24.08.2018, 
ora 9.00; -Proba interviu în data de 
28.08.2018, ora 9.00; -Afișarea rezul-
tatelor finale: 29.08.2018. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii generale și specifice: -are 
cetăţenia română; -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină de 
exerciţiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberată de medicul 
de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; -nu a fost condamnat defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni; -studii în specialitatea postului: 
superioare; -bune abilităţi de operare 
în Microsoft Office, Excel; -nu nece-
sită vechime pentru ocuparea 
postului. Candidaţii vor depune dosa-
rele de înscriere la concurs la sediul: 
Şcoala Gimnazială, Comuna Triva-
lea-Moșteni, jud.Teleorman. Relaţii 
suplimentare la sediul: Şcoala 
Gimnazială, Comuna Trivalea-Moș-
teni, jud.Teleorman, persoană de 
contact: prof.Sultan Cristian, telefon: 
0765.607.897, fax: 0372.254.020, 
e-mail: sc_trivaleamosteni@yahoo.
com.

l Primăria Vorniceni, cu sediul în 
localitatea Vorniceni, strada Princi-
pală, numărul 1, judeţul Botoșani, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de: -consilier, clasa I, 

grad profesional superior, Comparti-
ment Cadastru. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei Vorni-
ceni astfel: -Proba scrisă în data de 
17.09.2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 19.09.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -Vechime de 
minim 7 ani în specialitatea studiilor; 
-Cunoștinţe operare calculator nivel 
mediu. Acestea vor fi dovedite pe 
baza unor documente care să ateste 
deținerea competențelor respective, 
emise în condițiile legii, potrivit stan-
dardului solicitat în anunțul de 
concurs. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Vorniceni. Relaţii supli-
mentare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției: Primăria 
Vorniceni, persoană de contact: 
Istrate Ioan- consilier primar, telefon/
fax: 0231.563.533, 0768.906.972, 
e-mail: primaria_vorniceni@yahoo.
com.

l Primăria Vorniceni, cu sediul în 
localitatea Vorniceni, strada Princi-
pală, numărul 1, judeţul Botoșani, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţi-
ilor publice vacante de: -1 post consi-
lier, clasa I, grad profesional asistent, 
Compartimentul Licitații; -1 post 
referent, clasa III, grad profesional 
principal, Compartimentul Financiar 
contabil taxe și impozite. Concursul 
se va desfășura la sediul Primăriei 
Vorniceni astfel: -Proba scrisă în data 
de 18.09.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 20.09.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Pentru consilier, 
clasa I, grad profesional asistent, 
Compartimentul Licitații: -Studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă specializarea 
drept; -Vechime în specialitatea studi-
ilor absolvite: 12 luni; -Cunoștinţe 
operare calculator nivel mediu. 
Acestea vor fi dovedite pe baza unor 
documente care să ateste deținerea 
competențelor respective, emise în 
condițiile legii, potrivit standardului 
solicitat în anunțul de concurs. 
Pentru referent, clasa III, grad profe-
sional principal, Compartimentul 
Financiar contabil taxe și impozite: 
-Studii liceale, respectiv studii medii 
liceale finalizate cu diplomă de baca-
laureat; -Cunoștințe operare calcu-
lator- nivel mediu. Acestea vor fi 
dovedite pe baza unor documente 
care să ateste deținerea competen-
țelor respective, emise în condițiile 
legii, potrivit standardului solicitat în 
anunțul de concurs; -5 ani vechime în 

specialitatea studiilor. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Vorniceni. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor 
de concurs: la sediul instituției: 
Primăria Vorniceni, persoană de 
contact: Istrate Ioan- consilier primar, 
t e l e f o n / f a x :  0 2 3 1 . 5 6 3 . 5 3 3 , 
0768.906.972, e-mail: primaria_vorni-
ceni@yahoo.com.
    
l Comuna Ucea, Jud.Brasov, organi-
zeaza concurs de recrutare pentru 
ocuparea functiilor publice de 
executie vacante de: inspector, clasa I, 
grad profesional asistent si referent, 
clasa III, grad profesional superior, 
din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului Comunei Ucea, jud.
Brasov. Concursul se desfasoara la 
sediul Comunei Ucea, jud.Brasov, in 
data de 28 august 2018, ora 10.00 
-proba scrisa si 30 august 2018, ora 
10.00 -interviu. Dosarele de inscriere 
la concurs se depun la sediul 
Comunei Ucea, jud.Brasov, in peri-
oada 30 iulie-18 august 2018, inclusiv. 
Conditiile de participare sunt: -Studii 
universitare de licenta absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare 
de lunga durata, absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalenta in dome-
niul stiintelor economice pentru 
functia publica de inspector, asistent; 

-vechime in specialitatea studiilor 
necesare exercitarii functiei publice 
de inspector, asistent: minimum 1 an. 
-Studii medii, absolvite cu diplioma 
de bacalaureat pentru functia publica 
de referent, superior; -vechime in 
specialitatea studiilor necesara exerci-
tarii functiei de referent, superior: 
minimum 7 ani. Relatii suplimentare 
se pot obtine de la doamna Susai 
Anca secretar Comuna Ucea, telefon: 
0268247150, fax: 0268247275 si 
e-mail contact@primariaucea.ro.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările 
și completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmă-
torului post vacant pentru funcţie 
publică: Direcţia Buget Finanţe: 
Serviciul Buget Contabilitate, Progra-
mare și Urmărire Venituri, Comparti-
ment Analiză și Sinteză Bugetară: 1.
un post funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional 
debutant. Condiţiile de participare: 
-Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-

lentă, în domeniul Ştiințe economice; 
-fără vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice; -cunoștinţe IT -nivel mediu. 
Programul concursului: -01.08.2018 
-publicitate concurs; -31.08.2018, ora 
11.00 -susţinere proba suplimentară; 
-Proba scrisă: 05.09.2018, ora 11.00; 
-Interviul se susţine, de regulă, 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Data și ora susţinerii inter-
viului se afișează odată cu rezultatele 
la proba scrisă. În cadrul concursului 
se desfășoară probă suplimentară de 
testare a cunoștinţelor IT -nivel 
mediu. Concursul se va desfășura la 
sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului, înce-
pând cu data de 01.08.2018, ora 
08.00, și până în data de 20.08.2018, 
ora 16.30. Date contact: telefon: 
0243.230.200, int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, 
consilier Compartiment Resurse 
Umane.

l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. 
Dr. Alexandru Obregia” organizează, 
în conformitate cu prevederile Hotă-
rârii nr.286/2011 și Ordinului 
1470/2011, concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: •2 
posturi registrator medical- 6 luni 
vechime în specialitate; •8 posturi 
registrator medical debutant- fără 
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vechime în specialitate; •10 posturi 
îngrijitor- şcoala generală, fără 
vechime; •4 posturi infirmier- şcoala 
generală, 6 luni vechime în speciali-
tate;  •6 posturi infirmier debutant- 
şcoala generală, 6 luni vechime în 
specialitate;  •1 post muncitor cali-
ficat III- bucătar- curs calificare, 3 ani 
vechime în meserie;  •1 post muncitor 
calificat IV- bucătar- curs calificare, 
fără vechime în meserie;  •1 post 
şofer autosanitara II- bacalaureat, 
permis conducere şofer profesionist 
B+C, 3 ani vechime ca şofer profesio-
nist. Proba scrisă se va desfăşura în 
data de 23.08.2018, iar proba de 
interviu în data de 29.08.2018; ora şi 
locul de desfăşurare al concursului 
(proba scrisă şi proba de interviu) vor 
fi anunţate pe site-ul www.spital-
obregia.ro în data de 20.08.2018, 
respectiv 24.08.2018. Termenul limită 
de înscriere va fi data de 16.08.2018, 
ora 15:00, dosarul de concurs urmând 
să fie depus la sediul Spitalului Clinic 
de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru 
Obregia”, Serviciul Resurse Umane. 
Înscrierea candidaţilor se va face pe 
post, cu respectarea condiţiilor gene-
rale şi specifice de înscriere la concurs 
publicate pe site-ul spitalului www.
spital-obregia.ro şi pe posturi.gov.ro. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon  021.334.42.66 interior 319.

CITAȚII  
l Se citează numitul Vornicu 
Romică, cu domiciliul în Botoşani, str. 
Adrian Adamiu nr.10, bl. Condacia, 
sc.B, et.4, ap.4, jud. Botoşani, în cali-
tate  de  pârât  în  dosarul  nr. 
5512/193/2018, aflat pe rolul Judecă-
toriei Botoşani, având ca obiect acţi-
unea de divorţ pentru termenul din 
data de 06.09.2018.

l Numitul Cîrstea Ristea Cristinel cu 
ultimul domiciliu cunoscut in or. 
Mioveni, str. Mihai Eminescu, Bl.P14, 
sc.B, ap.3, jud. Arges, este citat 
(chemat) in data de 05 Septembrie 

2018, Ora 12.00, la Judecatoria Pitesti 
cu sediul in Mun. Pitesti, Str. Eroilor, 
nr.5, jud. Arges, Completul 3-5, 
camera 3 in calitate de parat in 
dosarul nr. 20424/280/2017, pentru 
cauza pretentii reclamanta fiind Niță 
Maria.

l Numitul Cîrstea Ristea Cristinel cu 
ultimul domiciliu actual cunoscut in 
or. Mioveni, cartier Racovita, str. 
Soldat Ungureanu Nicolae, jud. 
Arges, este citat (chemat) in data de 
05 Septembrie 2018, Ora 12.00, la 
Judecatoria Pitesti cu sediul in Mun. 
Pitesti, Str. Eroilor, nr. 5, jud. Arges, 
Completul 3-5, camera 3 in calitate 
d e  p a r a t  i n  d o s a r u l  n r. 
20424/280/2017, pentru cauza 
pretentii reclamanta fiind Niță Maria.

l Se citeaza S.C. Inedit World 
Agency  SRL (CUI 16168958) cu 
ultimul sediu cunoscut in  or. Mioveni, 
str. Mihai Eminescu, Bl.P14, sc.B, 
ap.3, jud. Arges pentru data de 05 
Septembrie 2018 , ora 12.00, la Jude-
catoria Pitesti, camera 3, complet 3-5, 
in dosarul nr. 20424/280/2017 in cali-
tate de parat, in proces cu Niță Maria 
in calitate de reclamant pentru acti-
unea ce are ca obiecti pretentii.

l SC Noland, cu ultimul sediu 
cunoscut in Curtici str Tudor Vladi-
mirescu nr. 28 jud Arad, este citata la 
Judecatoria Arad in data de 
05.09.2018 la ora 08.30 ,sala 147 
complet C29-2018, in calitate de 
prata in dosar nr. 7801/55/2018, 
avand ca obiect pretentii in contradic-
toriu cu reclamanta SC ImotrusT SA.

DIVERSE  
l Anunț public privind decizia etapei 
de încadrare. Societatea SC PRO. 
MO. SECONDA SRL, în calitate de 
titular anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov în cadrul 

procedurilor de evaluare a impactului 
aspura mediului si evaluare adecvată, 
pentru proiectul ”1.Construire 4 
Locuințe Înşiruite Tip Triplex P+1 şi 
Împrejmuire, 2.Construire Locuințe 
Colective S+P+3+M şi Împrejmuire, 
3.Recompartimentare, Modificare 
Interioara şi Mansardare Bloc 2”, 
propus a fi amplasat în Comuna 
Mogoşoaia, str.Nichita Stănescu, 
nr.72, județul Ilfov, NU SE SUPUNE 
E VA L U Ă R I I  I M PA C T U L U I 
ASUPRA MEDIULUI ȘI EVALU-
ĂRII ADECVATE. Proiectul deciziei 
de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Ilfov din Bucureşti, str.Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, în zilele de luni 
până joi, între orele 9.00-13.00, 
precum şi la următoarea adresa de 
internet www.apm-ilfov.ro în termen 
de 5 zile de la data publicării prezen-
tului anunț,  până la data de 
07.08.2018.

l Anunt public 3. Gruia Bogdan si 
Sucu Dan Viorel si Sucu Valentina, cu 
domiciliul in Bucuresti, sectorul 1, Str.
Sofia nr.2 si Str.Praga nr.6, titulari al 
Planului Urbanistic Zonal: Construire 
imobil cu regim de inaltime P+1E cu 
functiunea magazin retail, amenajare 
incinta, asigurare utilitati, situat in 
Otopeni, Jud.Ilfov, Calea 23 August 
208-212, anunta publicul interesat 
asupra parcurgerii etapei de inca-
drare in cadrul sedintei Comitetului 
Special Constituit din data de 
13.06.2018, urmand ca Planul Urba-
nistic Zonal sa fie supus procedurii de 
adoptare fara aviz de mediu. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc 
in scris la sediul APM Ilfov (tel. 
021.430.15.23,  021.430.14.02, 
0746.248.440) in termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarii anun-
tului.

l Tribunalul Bistriţa-Năsăud prin 
Incheierea civilă nr. 393 /27.07. 2018 
a dispus deschiderea procedurii   
generale a insolvenței împotriva 
debitorului S.C. Plast Grimar SRL 
Feldru, dosar nr. 1017/112/2018, 
desemnând ca administrator judi-
ciar provizoriu cabinetul individual 
de insolvenţă Șerban Simion, cu 
sediul in Bistriţa str.Vadului nr. 4. 
Procedura se va desfăşura la urmă-
toarele termene: 1. termen limită 
pentru inregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor: 27.08.2018; 2. 
pentru întocmirea tabelului  preli-
minar al creanţelor la data de 
16.09.2018; 3. pentru depunerea 
eventualelor contestaţii la 7 zile de 
la publicarea in BPI a tabelului 
preliminar de creanţe; termen 
pentru afişarea tabelului definitiv al 
creanţelor la data de 10. 10. 2018. 
Adunarea creditorilor se va desfă-
şura în ziua de  20.09.2017, ora 12,00 
la sediul secundar al lichidatorului 
din Bistriţa, str. Simion Bărnuţiu nr. 
40. conform notificării comunicată 
creditorilor prin poştă.

l OMV Petrom SA, titular al proiec-
tului “Lucrari de suprafata, echipare 
de suprafata si conducta amestec 
sonda 519 Barbuncesti”, anunta 
publicul interesat asupra luarii deci-
ziei etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului 
Buzau, in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului si de evaluare adecvata 
pentru proiectul mentionat, propus a 
fi amplasat in extravilan sat Barbun-
cesti, comuna Tisau, jud. Buzau. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul APM Buzau din 
Buzau, str. Democratiei, nr. 11, in 
zilele de luni – vineri, intre orele 8 – 
14, precum si la urmatoarea adresa 
de internet www.apmbz.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 5 
zile de la data publicarii prezentului 
anunt, pana la data de 05.08.2018.

ADUNĂRI GENERALE  
l 1. Convocator. D-nul Lazăr 
Laurenţiu, Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al SC Apemin Zizin 
SA, cu sediul în Sat. Zizin, Str. Horea, 
Nr. 13, Jud. Braşov, înregistrată la 
O.R.C. Braşov cu nr. J08/529/1991 
având CUI RO 1132468, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţ ionar i lor  pentru  data  de 
27.08.2018, orele 10,00, la sediul 
societăţii din Sat. Zizin, Str. Horea, 
Nr. 13, jud. Braşov, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Radierea punctului de 
lucru situat în Com. Jilava, Șos. Giur-
giului, Nr. 5, Jud. Ilfov. 2. Diverse. 
Pot participa la şedinţă, acţionarii 
înregistraţi la Registrul Acţionarilor 
la data de 31.07.2018. În cazul în care 
nu se întruneşte cvorumul necesar, a 
doua convocare va avea loc la data de 
14.09.2018 în acelaşi loc şi la aceeaşi 
oră.

l Convocator: Administratorul Unic 
al S.C. Administrarea şi Manage-
mentul Afacerilor S.R.L.  cu sediul în 
Pitesti, str.Depozitelor, nr.6, jud.Argeş, 
înmatriculată la ORC  Argeş sub nr. 
J03/1375/2003, având CUI 15833769, 
convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Asociaţilor S.C. Adminis-
trarea şi Managementul Afacerilor 
S.RL, în data de 03.09.2018, ora 
10,00, având următoarea ordine de zi: 
1. Cesionarea pachetului de părţi 
sociale deţinut de SC Administrarea 
şi Managementul Afacerilor la SC 
Trivale SRL (Piteşti, str.Depozitelor, 
nr.6,  jud.Argeş,  CUI 129006, 
J03/54/1991), respectiv 2371 părţi 
sociale, reprezentând 64,605% din 
capitalul SC Trivale SRL,  la valoarea 
la care au fost achiziţionate. 2. Cesio-
narea pachetului de părţi sociale 
deţinut de SC Administrarea şi 
Managementul Afacerilor la SC 
Cerealcom SRL (Târgovişte, Calea 
Domnească, nr.225, jud.Dâmboviţa, 
CUI 9603919,  J15/243/1997), 

respectiv 207297 părţi sociale, repre-
zentând 56,441% din capitalul al SC 
Cerealcom SRL, la valoarea la care 
au fost achiziţionate. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor va avea loc în Piteşti, str. Depozi-
telor, nr.6, judeţul Argeş. În cazul în 
care la data de 03.09.2018 nu se 
întruneşte cvorumul cerut de lege, a 
doua şedinţă se va ţine a doua zi, 
04.09.2018, ora 10,00 la aceeaşi 
adresă. La Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor sunt îndreptă-
ţiţi să participe şi să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi in Registrul 
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 
23.08.2018, data de referinţă. Relaţii 
la tel: 0248/223251. Administrator 
Unic, Bulf Paulina.

LICITAȚII  
l SC Metalsil Prod SRL, cu sediul în 
Braşov, str. Carierei, nr.127, scoate la 
licitaţie utilaje specifice domeniului 
de turnare a metalelor neferoase 
uşoare -aluminiu, conform anexei ce 
se regăseşte la sediul din Braşov, str. 
Carierei, nr. 127. Detalii la telefon, 
persoană de contact: Urdă Ioan, 
0743.267.533.

l Administrația Națională a Rezer-
velor de Stat şi Probleme Speciale- 
Unitatea Teritorială 95 cu sediul în 
loc.Var, nr.119, oraş Jibou, jud.Sălaj, 
vinde prin licitatie publică deschisă 
cu strigare, cantitatea de 36mc 
buşteni de molid şi 35mc buşteni de 
plop. Caietul de sarcini se poate 
obține de la sediul unității începând 
cu data de 01.08.2018. Licitația va 
avea loc la data de 17.08.2018, ora 
10.00 iar în caz de neadjudecare 
următoarele licitații vor avea loc la 
data de 03.09.2018, ora 10.00 şi 
10.09.2018, ora 10.00. Relații supli-
mentare se pot obține la numărul de 
telefon/fax 0260.644.100 şi la adresa 
de e-mail: ut95@anrsps.gov.ro.

l SC Fabioilo Company SRL, prin 
lichidator, anunta vanzarea la licitatie 
publica bunurilor mobile si imobile 
aflate in patrimoniul societatii. Pretul 
de pornire al licitatiei este redus cu 
50% din cel stabilit in rapoartele de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 23.08.2018, 04.09.2018, 
05.09.2018, 06.09.2018, 10.09.2018, 
11.09.2018, 12.09.2018, 13.09.2018, 
17.09.2018 si 19.09.2018, orele 12.00, 
la sediul lichidatorului din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B 
Et. 7. Conditiile de participare si 
relatii suplimentare in caietul de 
sarcini care se poate achizitiona de la 
sediul lichidatorului la pretul de 1000 
lei + TVA si la tel. 0344104525.

l S.C Oaky Service SRL prin lichi-
dator judiciar CII Cismaru Elena 
vinde prin licitatie publica bunul 
imobilul Motel P+E+M in suprafata 
construita desfasurata de 1.718,86 
mp, situat in Comuna Telega sat. 
Telega, str. Bailor nr. 1335 la pretul de 
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131.350 EUR plus TVA, pret redus 
cu 50%. Licitatiile vor avea loc in 
zilele de 6, 10, 16 si 21 august 2018, 
orele 14 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 
jud. Prahova. Regulamentul de 
vanzare si caietul de sarcini se pot 
obtine de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Relatii suplimentare la tel. 
0728.878298.

l Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica si/
sau negociere directa teren in supra-
fata de 247 mp situat in Busteni, 
B-dul Libertatii nr. 190A, jud. 
Prahova, zona centrala,, proprietatea 
debitoarei S.C MCORIENT TOUR 
SRL, la pretul de 18.450 EUR, pret 
redus cu 55%. Licitatia va avea loc in 
zilele de 6, 10 si 14 august 2018, orele 
11 la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr.47 jud. 
Prahova. Regulamentul de vanzare si 
caietul de sarcini se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relatii 
suplimentare la tel. 0728.878298.

l Unitatea Militară 0406 Constanţa, 
cu sediul în strada Mircea cel Bătrân, 
nr. 108, Constanţa, organizează în 
condiţiile H.G. nr. 81 din 23 ianuarie 
2003, licitaţie publică deschisă cu 
strigare pentru valorificarea urmă-
toarelor bunuri materiale: -Auto-
mobil mixt Dacia D4F76X CAB 1,9D 
4X4 -1 cpl; -Autoturism Dacia 
R5A715 Solenza -1 cpl; -Autoutilitară 
N3 AB 16215/FA -1 cpl; -Autoutili-
tară N3 Roman 10215 -1 cpl; -Autos-
pecială AB 16215 FA -1 cpl; -Tractor 
Rutier U.T.B. U 650 -1 cpl. Licitaţia 
se va ţine la sediul U.M. 0406 
Constanţa, din Strada Mircea cel 
Bătrân, nr. 108, Constanţa la data de 
29.08.2018, ora 10.00. În cazul în care 
nu se prezintă niciun licitator, licitaţia 
se repetă în data de 14.09.2018, ora 
10.00, iar dacă nici la a doua licitaţie 
nu se prezintă niciun licitator se va 
relua în data de 20.09.2018, ora 10.00. 
Caietul de sarcini pentru fiecare bun 
material în parte şi celelalte docu-

mente se pot procura de la sediul 
Unităţii Militare 0406 Constanţa, 
contra sumei de 30 lei, depusă cu 
chitanţă la casieria unităţii, începând 
cu data de 08.08.2018. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
0241/618969 - int. 24516, fax 
0241/616153 sau la adresa de e-mail: 
api@jandarmeriaconstanta.ro.

l Debitorul SC Agromec Gogoşu 
SA, cu sediul în sat Gogoşu, comuna 
Gogoşu, jud. Mehedinţi, CIF: 
1609169, J25/248/1991, af lată în 
procedura de faliment în dosar nr. 
4241/101/2014, pe rolul Tribunalului 
Mehedinți, prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul procesual ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, scoate la vânzare bunurile 
mobile – pod rulant cu macara mono-
grinda, redresor cu seleniu, transfor-
mator sudura, electrocompresor, 
semanatoare sup 29, banc centricubat 
pompe injectie, mobiler deteriorat  – 
din proprietatea debitoarei SC 
Agromec Gogoşu SA, la un preț 
aprobat de adunarea creditorilor din 
data de 23.07.2018 in cuantum de 
2895,00 lei cu exclsuiv T.V.A. Toţi cei 
interesaţi de adjudecarea bunurilor 
mobile – pod rulant cu macara mono-
grinda, redresor cu seleniu, transfor-
mator sudura, electrocompresor, 
semanatoare sup 29, banc centricubat 
pompe injectie, mobiler deteriorat – 
pot depune oferte la sediul lichidato-
rului judiciar Consultant Insolvență 
SPRL din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, jud. Mehedinţi precum 
şi garanția de participare la licitație 
în sumă de 300,00 lei, în contul nr. 
RO11BRMA0999100083788887 
deschis la Banca Romaneasca SA Dr. 
Tr. Severin, pentru şedința de supra-
ofertare. Pasul de supraofertare este 
de 300 lei. Supraofertele se primesc 
până la data de 03.09.2018 orele 
14,00, când va avea loc şi şedinţa de 
supra ofertare. Participarea la 
şedința de supraoferte este condițio-
nată de achiziționarea caietului de 

sarcină în sumă de 100,00 lei. Relaţii 
sup l imentare  l a  t e l e foane le 
0742592183, 0252/354399 sau la 
sediul profesional al lichidatorului 
din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichidator 
judiciar,Consultant Insolvenţă SPRL.

l Anunț privind vânzarea prin lici-
tație a unor autoturisme din proprie-
tatea privată a comunei Remetea 1. 
Obiectul licitației: Lot.1. - Utilaj: 
Autoturism M1 Skoda Octavia, cu 
caroserie AA Berlina; - Nr. de omolo-
gare: AASK11AA11017E4; - Nr. de 
identificare TMBBE61Z472146152; - 
Anul fabricatiei: 2007. Lot 2. - Utilaj: 
Autoturism de teren Lada Niva, cu 
caroserie BREAK 2+1  uşi; - Nr. de 
omologare: AGLZ140011T4AE3; - 
N r .  d e  i d e n t i f i c a r e 
XTA21214041750563; -  Anul fabrica-
tiei: 2004. 2. Denumirea şi adresa 
instituției publice, precum şi locul 
unde pot fi văzute obiectul licitației: 
Comuna Remetea, adresa sediu P-ța 
Cseres Tibor Nr.10, 537250 Remetea, 
județul Harghita, telefon/fax: 0266-
352101, 0266-352102. 3. Adresa, data 
şi ora ținerii licitației: Sediul Comunei 
Remetea, la data de 16.08.2018, ora 
10.00. Datele de desfăşurare a urmă-
toarelor licitații, în caz de neadjude-
care: 24.08.2018 şi 30.08.2018. 4. 
Prețul de pornire a licitației: 6.800 lei 
pentru Lotul I, 4.700 lei pentru Lotul 
II. 5. Prețul pachetului de documente 
reprezentând taxa de participare: 30 
lei. 6. Documentele de participare la 
licitația de vânzare a bunurilor se 
primesc cu cel mult 5 zile înaintea 
datei stabilite pentru ținerea licitației 
de vânzare a bunurilor, adică până la 
data de 10.08.2018. Numărul de 
telefon unde se pot  obține informații 
suplimentare: 0266-352101.

l Spitalul General CF Galaţi, organi-
zează la sediul din Galaţi, str. Al. 
Moruzzi, nr.5-7, licitatie publica 
deschisa cu strigare pentru valorifi-
carea unui Aparat MRF ODELCA 
117S scos din funcțiune, în conformi-
tate cu HG. 841/1995, depozitat in 
Ambulatoriului de Specialitate CF 
Galati. Pret pornire licitatia I 
(16.08.2018, ora 10 00): 206.075,326 
lei. Pret pornire licitatia aII a 
(22.08.2018, ora10 00 ): 164.860,260 
lei. Pret pornire licitatia aIII a 
(28.08.2018, ora 10 00): 123.645,195 
lei. Institutiile publice interesate in 
obtinerea bunului, fara plată,  pot 
trimite solicitarea, nu mai tarziu de 5 
zile anterioare datei stabilite pentru 
ținerea licitației de vânzare.  Relatii 
suplimentare la tel.: 0236 460795: int. 
111, 102, 139, fax 0236411613, e-mail: 
spitalcfgl@yahoo.com. Conditii de 
participare: -solicitare de participare 
la licitatie (form. 1); -copie a actului 
care dovedeste statul de persoana 
juridica/ persoana legal constituita; 
-copie a certificatului de înregistrare 
de la ORCN/ RUC,etc. -certificat de 
înregistrare fiscală; -copie a chitanta 
cheltuieli de participare: 200 lei; 

-model de contract (form. 2); -decla-
ratie pe propria raspundere (form. 3); 
-copie Autorizatie CNCAN pentru 
societatea care va efectua operațiunile 
de demontare şi relocare a aparatului; 
-oferta (form. 4); -împuternicire 
(form. 5); -Opis. Documentaţia se 
poate descarca de la adresa: https://
www.spitalgeneralcfgalati.ro/anun-
turi/achizitii-publice.html. Documen-
tele de participare la licitatie se 
primesc cu cel mult 5 zile inaintea 
datelor de tinere a licitatiilor.  

l Municipiul Petroşani – prin Servi-
ciul Urbanism şi Amenajarea Terito-
riului, cu sediul administrativ pe str. 1 
Decembrie 1918, nr.93, județul Hune-
doara ,  te lefon  0254/541220 , 
0254/541221, fax 0254/545903, cod 
fiscal 4468943, adresa de e-mail: 
serv_urbanismpetrosani@yahoo.com 
organizează: -licitaţie publică în 
vederea atribuirii contractului de 
concesiune al terenului aferent imobi-
lului cu destinație de atelier de întreți-
nere, în suprafață de 903,0 mp, situat 
în municipiul Petroşani, str. Lunca, 
nr.153; - licitaţie publică în vederea 
atribuirii contractului de concesiune 
al terenului în suprafață de 4,0 mp, 
situat în municipiul Petroşani, str. 1 
Decembrie 1918, lângă Sala Poliva-
lentă, în scopul suplimentării concesi-
unii terenului aferent unui garaj; 
- licitaţie publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al tere-
nului în suprafață de 154,0 mp, situat 
în municipiul Petroşani, DN 66, f.nr., 
zona MOL, în vederea amenajării 
unei parcări. Ofertele se depun 
într-un exemplar până la data de 
22.08.2018, ora 9.00 şi se vor deschide 
în şedinţa publică din data de 
22.08.2018, orele 11.00, 13.00 
respectiv 15.00, în sala de şedinţe, la 
sediul instituţiei. Relaţii, detalii, clari-
ficări cât şi documentaţia de atribuire, 
se pot obţine până la data de 
17.08.2018, de la Serviciul Urbanism 
şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul 
Primăriei municipiului Petroşani, 
camera 37, telefon 0254-541220(1), 
int.131. -licitaţie publică în vederea 
atribuirii contractului de concesiune 
al terenului în suprafață de 9,0 mp, 
situat în municipiul Petroşani, str. 
Independenței, în scopul suplimen-
tării concesiunii terenului aferent 
unui garaj; -licitaţie publică în 
vederea atribuirii contractului de 
concesiune al terenului aferent imobi-
lului cu destinație de garaj, în supra-
față de 30,0 mp, situat în municipiul 
Petroşani, str. Independenței, zona 
Școlii nr.6; -licitaţie publică în vederea 
atribuirii contractului de concesiune 
al terenului în suprafață de 6,0 mp, 
situat în municipiul Petroşani, str. 9 
Mai, în scopul suplimentării concesi-
unii terenului aferent unui garaj. 
Ofertele se depun într-un exemplar 
până la data de 23.08.2018, ora 9.00 şi 
se vor deschide în şedinţa publică din 
data de 23.08.2018, orele 11.00, 13.00 
respectiv 15.00, în sala de şedinţe, la 
sediul instituţiei. Relaţii, detalii, clari-

ficări cât şi documentaţia de atribuire, 
se pot obţine până la data de 
20.08.2018, de la Serviciul Urbanism 
şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul 
Primăriei municipiului Petroşani, 
camera 37, telefon 0254-541220(1), 
int.131. Costul documentaţiei de atri-
buire este de 50 lei şi se va achita la 
casieria din cadrul Primăriei munici-
piului Petroşani, parter. Ofertele se 
depun la sediul instituţiei, biroul de 
registratură, camera 5 sau 7.

PIERDERI  
l Pierdute Atestat ADR si Atestat 
profesional transport Marfa emise pe 
numele Craciun Constantin Sorin. Le 
declar nule.

l Subscrisa, CY. Plutus Lann SRL, 
cu număr de ordine în Registrul 
Comerțului J40/14200/2007, CUI: 
22164454, declar pierdut Certificatul 
de înregistrare al societății. Îl declar 
nul.

l Subscrisa, KA Properties SRL, 
având nr. de ordine în Registrul 
Comerțului J52/743/2015, CUI: 
19203863, declar pierdute Certificatele 
constatatoare ale societății emise în 
temeiul Legii 359/2004. Le declar nule.

l Am pierdut: Certificat de înregis-
trare Molnar I-M Iosif PFA, F 
19/802/2003, seria B, nr. 2121272, 
C e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r  n r. 
47916/29.12.2009 privind sediul 
social şi Certificat Constatator nr. 
47916/29.12.2009 privind activități ce 
se desfăşoară la beneficiari şi/sau în 
afara sediilor proprii.

l Pierdut Atestat Profesional „Coor-
donator transport marfă”, nume: 
Vîlceanu Bianca-Iuliana, nr.35120. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto - 
transport marfă şi card tahograf (în 
Rm. Vâlcea, zona Carrefour Nord), 
documente eliberate de ARR Vâlcea, 
pe  numele  Iamandi  Cosmin 
Alexandru, din Rm. Vâlcea, județul 
Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut certificat de înregistrare şi 
certificat constatator emis la suspen-
darea activităţii al societăţii Rosin 
Tehnology SRL, cu sediul în Bucu-
reşti, sector 3, str. Emil Gârleanu, nr. 
9, bl. A4, sc. 3, et. 2, ap. 73, având  
J40/5407/2005, CUI 17387425. Le 
declar nule.

l Pierdut legitimaţie de serviciu nr. 
4099 pe  numele Neagu Adriana 
Marina emisă de ANAF.

l Pierdut facturier fără TVA model 
A5, PFA Dascălu Aurel, seria DS nr. 
900- 1000 şi seria DS nr. 1001- 1050, 
chitanţier A6 seria DS nr. 950- 1000 şi 
seria DS nr. 1001- 1050, registru casă 
PFA Dascălu Aurel. Le declar nule.


