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OFERTE SERVICIU
l YSIIEA.RO recruteaza personal
pentru packhouse si culegatori sezonieri
sau pe termen lung pentru ferme de
ciuperci, salata, capsuni, fructe moi,
praz din Anglia. Plecari intregul an!
Detalii: 0724082270, 0748702150.
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-mail:
Bewerbung@ullrich-gruppe.de.
Tel.0049.176.186.777.57.
l Regia Publica Locala a Padurilor
STEJARUL R.A. anunta scoaterea la
concurs a doua posturi de padurar,
posturi pe perioada nedeterminata.
Conditii minime de studiu: -Studii
medii silvice sau profesionale silvice
absolvite cu diploma; Concursul se va
desfasura in data de 12.07.2018, ora
09.00, la sediul R.P.L.P.STEJARUL
R.A. din loc.Rupea, Str.Cetatii, nr.28,
Jud.Brasov. Dosarele de concurs se vor
depune la sediul R.P.L.P.Stejarul
R.A.-compartiment Resurse Umane,
pana la data de 04.07.2018, ora 16.00.
Informatii suplimentare privind
concursul se pot obtine la sediul
R.P.L.P.Stejarul R.A.-compartiment
Resurse Umane, dna.Barbatei Mirela si
la tel.0268/260556.
l Spitalul Orășenesc Ineu, cu sediul în
Ineu, str.Republicii, nr.2, judeţul Arad,
organizează în data de 12.07.2018, ora
09.00, concurs, conform HG 286/2011 și
HG 1027/Noiembrie 2014, pentru
următorul post contractual vacant: -un
post de referent II, studii superioare
economice, în cadrul Biroului Internări.
Concursul constă în proba scrisă, care
va avea loc în data de 12.07.2018, ora
09.00, și proba practică în data de
12.07.2018, ora 14.00, la sediul Spitalului Orășenesc Ineu. Condiţii de participare: 1.Condiţii generale: pentru
participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească condiții prevăzute la art.3 din HGR 286/2011. 2.
Condiții specifice: -diplomă de licenţă
cu profil economic; -vechime în muncă:
minim 3 ani. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Spitalului Orășenesc Ineu. Relații suplimentare la sediul Spitalului Orășenesc
Ineu, persoană de contact: Haragea
Adina, telefon: 0254.511.220.
l Spitalul Militar de Urgenta ,,Dr.Ion
Jianu” -Pitesti organizeaza concurs
pentru ocuparea urmatoarelor posturi
vacante de personal civil contractual: 1
post de tehnician dentar debutant
(studii postliceale)in laboratorul tehnica
dentara din Ambulatoriu Integrat (nu
necesita vechime ca si tehnician
dentar). Concursul se va desfasura in
perioada 13.07.2018-25.07.2018 incepand cu ora 10.00 la sediul SMU “Dr.
Ion Jianu” Pitesti, dupa cum urmeaza:

proba scrisa in data de 13.07.2018 ora
10.00, proba practica in data de
19.07.2018 ora 10.00 si proba de
interviu in data de 25.07.2018 ora 10.00.
Perioada de depunere a dosarelor de
inscriere la concursuri este: 21.06.2018
-04.07.2018. Data limita de depunere a
dosarelor de inscriere la concurs este:
04.07.2018 ora 15.00. Relatii suplimentare pe site-ul www.smupitesti.ro la
rubrica anunturi si la Biroul Resurse
Umane din SMU ,,Dr.Ion Jianu”
Pitesti, Strada Negru Voda nr.47, jud.
Arges - telefon 0248.218.090,
0248.218.172 interior 224, 266.
l Spitalul Militar de Urgenta “Dr.Ion
Jianu” -Pitesti organizeaza concurs
pentru ocuparea unui post vacant de
personal civil contractual: 1 post de
asistent medical debutant (studii superioare) in biroul managementul calitatii
serviciilor medicale (nu necesita
vechime ca si asistent medical).
Concursul se va desfasura in perioada
16.07.2018-20.07.2018 incepand cu ora
09.00 la sediul SMU ,,Dr.Ion Jianu”
Pitesti, dupa cum urmeaza: proba scrisa
in data de 16.07.2018 ora 09.00 si proba
de interviu in data de 20.07.2018 ora
09.00. Perioada de depunere a dosarelor
de inscriere la concursuri este:
21.06.2018 -04.07.2018. Data limita de
depunere a dosarelor de inscriere la
concurs este: 04.07.2018 ora 15.00.
Relatii suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.ro la rubrica anunturi si la
Biroul Resurse Umane din SMU “Dr.
Ion Jianu” Pitesti, Strada Negru Voda
nr.47, jud.Arges -telefon 0248.218.090,
0248.218.172 interior 224, 266.
l Spitalul Orăşenesc Lipova, cu sediul
în localitatea Lipova, str.Aurel Vânătu,
nr.11, judeţul Arad, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: -asistent
medical debutant (PL) -Secţia Pneumologie, 1 post; -Muncitor calificat IV
instalator -Serviciul AAT, 1 post,
conform HG nr.286/2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 12 iulie 2018, ora 08.00; -Proba
interviu în data de 12 iulie 2018, ora
12.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Pentru asistent
medical debutant (PL): -diplomă de
şcoală sanitară postliceală; -fără
vechime. Pentru muncitor calificat IV
instalator: -diplomă în specialitate;
-fără vechime în specialitate. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 04 iulie 2018,
ora 13.00, la sediul Spitalului Orăşenesc
Lipova, serviciul Resurse Umane.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului
Orăşenesc Lipova, str.Aurel Vânătu,
nr.11, persoană de contact: Chisan
Simona, telefon: 0257.563.047 sau pe:
www.spitalulipova.ro
l Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Săcălaz, judeţul Timiş, cu
sediul în comuna Săcălaz, str.a IV-a, nr.
368, județul Timiș, organizează concurs
pe perioadă nedeterminată, conform
HG nr.286/2011, pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: -asistent
social Azil de Bătrâni. Concursul se va

desfășura astfel: -proba scrisă în data
de 12.07.2018, ora 10.00; -interviul în
data de 12.07.2018, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții pentru funcția de asistent
social: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -fără vechime.
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, la sediul Unității Administrativ
Teritoriale Comuna Săcălaz, ultima zi
de înscriere: 04.07.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unităţii
Administrativ Teritoriale Comuna
Săcălaz, judeţul Timiş, Compartimentul Resurse Umane, telefon:
0256.367.101.
l Spitalul de Psihiatrie Sfânta MariaVedea, cu sediul în localitatea Vedea, str.
Principală, județul Argeş, organizează
concurs pentru ocuparea a unui post
vacant de inginer de sistem II la
Compartimentul de informatică,
conform HG 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare. 1.
Concursul se desfășoară în cadrul
secției II a Spitalului de Psihiatrie
Sfânta Maria Vedea astfel: Proba scrisă
în data de 12.07.2018, ora 10.00; proba
de interviu în data de 18.07.2018, ora
10.00. 2.Condiții specifice de participare
la concurs: diploma de licență în specialitate, 6 luni vechime în activitatea de
informatică. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
perioada 21.06.2018-04.07.2018, ora
14.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie
Sfânta Maria Vedea- birou RUNOS.
Relații suplimentare la telefon
0248.248.109, biroul RUNOS și pe
www.spitalpsihsfmaria.ro.
l Primăria comunei Scânteia, judeţul
Iaşi, organizează concursul de recrutare
pentru ocuparea unui număr de 2
funcţii publice de execuţie vacantate
din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei după cum
urmează: 1 post de referent clasa a
III-a, gradul profesional asistent,
compartimentul – S.P.C.L.E.P. (cu atribuții de ofițer de stare civilă), 1 post de
referent clasa a III-a, gradul profesional
debutant, compartimentul –
S.P.C.L.E.P. (cu atribuții pe linie de
evidență a persoanelor). Condiţiile de
desfăşurare a concursului sunt următoarele: Proba scrisă se va desfăşura în
data de 25 iulie 2018, ora 10,00, în sala
de ședințe a Consiliului Local cu sediul
în Primăria Scânteia, judeţul Iasi, din
satul Scânteia, comuna Scânteia,
judeţul Iaşi. Interviul se va desfăşura la
o dată ulterioară stabilită de comisia de
concurs. Dosarele de înscriere se vor
depune în termen de 20 de zile de la
data publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a ora
14,00 la Primăria Scânteia, judeţul Iaşi
-Secretarul comisiei de concurs. Condiţiile de desfăşurare a concursului,
condiţiile de participare la concurs,
bibliografia şi actele necesare candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt
afişate pe pagina de internet http://
www.primariascinteia.ro, la sediul
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Primăriei Scânteia, judeţul Iaşi şi sunt
puse la dispoziţia solicitanţilor de către
secretarul comisiei de concurs. Relaţii
suplimentare la telefon 0232/229260.
l Administrația Municipală pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante (funcții
publice): Serviciul Achiziții Publice:
1.Expert, grad profesional superior- 2
posturi. -Condiţiile generale pentru
participarea la concurs sunt prevăzute
în articolul 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; -Condiții specifice
privind ocuparea postului de Expert,
grad profesional superior: vechimea
minimă în specialitatea studiilor- 9 ani;
pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă din domeniul științe
inginerești, domeniul economic, juridic;
cursuri de pregătire/ perfecționare/
formare specializată în domeniul achizițiilor publice. Compartimentul Sănătatea și Securitatea Muncii: 2. Expert,
grad profesional superior- 1 post.
-Condiţiile generale pentru participarea
la concurs sunt prevăzute în articolul 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Condiții specifice privind ocuparea
postului de Expert, grad profesional
superior: vechimea minimă în specialitatea studiilor- 9 ani; pregătirea de
specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă din domeniul științelor
inginerești; curs de perfecționare în
domeniul securității și sănătății în
muncă cu o durată de cel puțin 80 de
ore. Proba scrisă a concursului se va
desfăşura în data de 25.07.2018, ora
11:00 la sediul Primăriei Municipiului
București, din B -dul Regina Elisabeta,
nr. 47, interviul se va susţine, de regulă,
într-un termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune la sediul Administrației
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, din B-dul Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108 A, în termen de
20 zile de la data publicării prezentului
anunţ în Monitorul Oficial, partea
a-III-a, de luni până vineri între orele
10.00-15.00. Cerinţele specifice privind
ocuparea posturilor se vor afişa la sediul
Administrației Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic, din B -dul Națiunile Unite, nr.
1, bl. 108 A și pe site-ul P.M.B. (www.
pmb.ro). Informaţii suplimentare se pot
obţine la numărul de telefon
0213715050 int. 123, persoana de
contact Alexandra Micu, e -mail
alexandra.micu@amccrs-pmb.ro.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad, cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează
concurs în vederea ocupării următoarelor posturi contractuale vacante: -1
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(un) post de muncitor calificat
(tâmplar), cod COR 752201, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Social Administrativ. Condiţii
specifice: -vechime în muncă: minim 2
ani. Data-limită de depunere a dosarelor de concurs: 28.06.2018, ora 16.00.
Data susţinerii probei scrise: 12.07.2018,
ora 10.00. Data susţinerii interviului:
16.07.2018, ora 10.00. Toate probele se
vor susţine la sediul Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad, b-dul Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de concurs, condiţiile
generale şi specifice, calendarul de
desfăşurare a concursurilor, bibliografia
şi, după caz, tematica se publică pe
portalele: www.posturi.gov.ro şi pe:
www.uav.ro. -1 (un) post de agent de
pază, cod COR 962907, pe perioadă
nedeterminată, în cadrul Serviciului
Social Administrativ. Condiţii specifice:
-Studii medii. Data-limită de depunere
a dosarelor de concurs: 28.06.2018, ora
16.00. Data susţinerii probei scrise:
12.07.2018, ora 12.00. Data susţinerii
interviului: 16.07.2018, ora 12.00. Toate
probele se vor susţine la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, b-dul
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde
conţinutul dosarului de concurs, condiţiile generale şi specifice, calendarul de
desfăşurare a concursurilor, bibliografia
şi, după caz, tematica se publică pe
portalele: www.posturi.gov.ro şi pe:
www.uav.ro. -1 (un) post de îngrijitor,
cod COR 911201, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Social
Administrativ. Condiţii specifice:
-Studii generale; -Vechime în specialitatea postului: minim 2 ani. Data-limită
de depunere a dosarelor de concurs:
28.06.2018, ora 16.00. Data susţinerii
probei scrise: 12.07.2018, ora 14.00.
Data susţinerii interviului: 16.07.2018,
ora 14.00. Toate probele se vor susţine la
aediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din
Arad, b-dul Revoluţiei, nr.77. Anunţul
ce cuprinde conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale şi specifice,
calendarul de desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi, după caz, tematica
se publică pe portalele: www.posturi.
gov.ro şi pe: www.uav.ro. Informaţii
suplimentare referitoare la concursurile
de mai sus pot fi solicitate de la Serviciul Resurse Umane-Salarizare al
Universităţii, telefon: 0257.280.702,
interior: 4128.
l Biblioteca Județeană „Alexandru și
Aristia Aman” Craiova organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă determinată: -cercetător științific gradul I în
domeniul fundamental Științe sociale/
Științe umaniste și arte- durata muncii8 ore/zi, din cadrul Serviciului Cercetare-Dezvoltare- Compartiment
Biblioteca Exilului Românesc la Paris
Academician Nicolescu Basarab; -cercetător științific gradul I în domeniul
fundamental Științe sociale/Științe
umaniste și arte- durata muncii- o fracțiune de normă de 4 ore/zi, din cadrul
Serviciului Cercetare-Dezvoltare,
Compartiment Biblioteca Academician
Dan Berindei; -cercetător științific
gradul I în domeniul fundamental
Științe sociale/Științe umaniste și arte-
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durata muncii- o fracțiune de normă de
4 ore/zi, din cadrul Serviciului Cercetare-Dezvoltare, Compartiment Biblioteca Academician Dan Berindei;
-cercetător științific gradul III în domeniul fundamental Științe umaniste și
arte- durata muncii- 8 ore/zi, din cadrul
Serviciului Cercetare-Dezvoltare,
Compartiment Biblioteca Exilului
Românesc la Paris Academician Nicolescu Basarab; -asistent de cercetare
științifică în domeniul fundamental
Științe umaniste și arte- durata muncii8 ore/zi, din cadrul Serviciului Cercetare-Dezvoltare, Compartiment
Biblioteca Exilului Românesc la Paris
Academician Nicolescu Basarab; -asistent de cercetare științifică în domeniul
fundamental Științe umaniste și artedurata muncii- o fracțiune de normă de
4 ore/zi, din cadrul Serviciului Cercetare-Dezvoltare, Compartiment Biblioteca Exilului Românesc la Paris
Academician Nicolescu Basarab; -asistent de cercetare științifică în domeniul
fundamental Științe umaniste și artedurata muncii- o fracțiune de normă de
4 ore/zi, din cadrul Serviciului Cercetare-Dezvoltare, Compartiment Biblioteca Exilului Românesc la Paris
Academician Nicolescu Basarab.
Condiții generale de participare la
concurs: are cetățenia română, cetățenie
a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului
Economic European și domiciliul în
România; cunoaște limba română, scris
și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate
deplină de exercițiu; are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de
studii și, după caz, de vechime sau alte
condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs; 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. Cercetător
științific gradul I- Condiții specifice -de
studii: diplomă de licență în domeniu și
titlul științific de doctor în: -domeniul
fundamental: științe sociale- ramura de
știință: științe juridice, științe ale comunicării, sociologie, științe politice;
-domeniul fundamental: științe
umaniste și arte -ramura de știință:
filologie, filosofie, istorie, teologie, studii
culturale, arte, -experiență în specialitate: să aibă activitate de cercetare în
specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 9 ani și titlul științific
de doctor; -experiență în muncă pentru
candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice: o vechime de 15 ani în profilul
postului. Condiții de desfășurare a
concursului: concursul se va desfășura
în data de 23.07.2018, ora 9.30 la sediul
Bibliotecii Județene Alexandru și
Aristia Aman Craiova și va consta în
analiza dosarului de înscriere la
concurs, verificarea îndeplinirii condițiilor, aprecierea prin punctaj pe baza
unei grile adaptate specificului postului
și a performanțelor. Dosarul unui
candidat este admis/respins pe baza
criteriilor minime obligatorii definite de
CNATDCU. Dosarul pentru înscrierea
la concurs va conține următoarele documente: 1.Cererea candidatului adresată
conducerii Bibliotecii Județene
„Alexandru și Aristia Aman” Craiova
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prin care solicită înscrierea la concursul
pentru ocuparea postului vacant,
avizată juridic și aprobată de manager,
semnată de candidat și datată; 2.Fișă de
evaluare, din partea candidatului, în
care acesta prezintă îndeplinirea standardelor minimale naționale aprobate
prin
Ordinul MECTS
nr.6129/20.12.2016 și anexele la ordinul
nr.6129/20.12.2016, publicate în Monitorul Oficial al României, partea I,
nr.123 bis /15.02.2017; 3.Asumarea
răspunderii, scrisă de mână de
candidat, în care se afirmă că datele din
dosar se referă la propriile activități și
realizări, în caz contrar candidatul
suportând consecințele declarațiilor în
fals, în conformitate cu legislația în
vigoare; 4.Lista de lucrări a candidatului, însoțită de câte un exemplar din
cel puțin 5 lucrări reprezentative; 5.
Curriculum vitae (semnat de candidat
pe fiecare pagină și datat); 6.Adeverința
de vechime în muncă, eliberată de instituția unde candidatul este titular;
7.Actele de studii: diploma de doctor,
diploma de studii universitare și foaia
matricolă, diploma de bacalaureat, alte
diplome și certificate, după caz, în copie
și original; 8.actele personale (certificat
de naștere, carte de identitate și certificat de căsătorie- după caz)- în copie și
original; -cazier judiciar în original;
-adeverință medicală în original. Cercetător științific gradul III- Condiții specifice- de studii: diplomă de licență în
domeniu și titlul științific de doctor în:
-domeniul fundamental: științe
umaniste și arte- ramura de știință:
teologie, -experiență în specialitate: să
aibă activitate de cercetare în specialitate sau în învățământul superior de cel
puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; -experiență în muncă pentru candidații care
provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice: o vechime
de 10 ani în profilul postului, sau de 8
ani, pentru candidații care dețin titlul
de doctor. Condiții de desfășurare a
concursului: concursul se va desfășura
în data de 23.07.2018, ora 9.30 la sediul
Bibliotecii Județene „Alexandru și
Aristia Aman” Craiova. Concursul și va
consta în verificarea îndeplinirii condițiilor necesare, prin analiza dosarului de
concurs și o probă scrisă cu subiecte
specifice profilului postului. Rezultatul
probei de concurs se apreciază de
fiecare membru al comisiei prin note de
la 10 la 1; Nota probei reprezintă media
aritmetică a acestora. Dosarul pentru
înscrierea la concurs va conține următoarele documente: 1.Cererea candidatului adresată conducerii Bibliotecii
Județene „Alexandru și Aristia Aman”
Craiova prin care solicită înscrierea la
concursul pentru ocuparea postului
vacant, avizată juridic și aprobată de
manager, semnată de candidat și datată;
2.Asumarea răspunderii, scrisă de mână
de candidat, în care se afirmă că datele
din dosar se referă la propriile activități
și realizări, în caz contrar candidatul
suportând consecințele declarațiilor în
fals, în conformitate cu legislația în
vigoare; 3.Lista de lucrări a candidatului. 4. Curriculum vitae (semnat de
candidat pe fiecare pagină și datat);
5.Adeverința de vechime în muncă,
eliberată de instituția unde candidatul
este titular; 6.Actele de studii: diploma
de doctor, diploma de studii universitare
și foaia matricolă, diploma de bacalaureat, alte diplome și certificate, după caz
în copie și original; 7.Actele personale
(certificat de naștere, carte de identitate
și certificat de căsătorie- după caz) în
copie și original; -cazier judiciar în
original; -adeverință medicală în
original. Asistent de cercetare științificăCondiții specifice- de studii: să fie absol-

venți cu examen de licență sau de
diplomă în domeniul fundamental:
științe umaniste și arte- ramura de
știință: filologie. Condiții de desfășurare
a concursului: concursul se va desfășura
în data de 23.07.2018, ora 9.30 la sediul
Bibliotecii Județene „Alexandru și
Aristia Aman” Craiova și va consta în
probe scrise, orale și practice specifice
postului. Rezultatul probelor de concurs
se apreciază de fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1; Nota probei
reprezintă media aritmetică a acestora.
Dosarul pentru înscrierea la concurs va
conține următoarele documente: 1.
Cererea candidatului adresată conducerii Bibliotecii Județene „Alexandru și
Aristia Aman” Craiova prin care solicită înscrierea la concursul pentru
ocuparea postului vacant, avizată
juridic și aprobată de manager, semnată
de candidat și datată; 2.Asumarea
răspunderii, scrisă de mână de
candidat, în care se afirmă că datele din
dosar se referă la propriile activități și
realizări, în caz contrar candidatul
suportând consecințele declarațiilor în
fals, în conformitate cu legislația în
vigoare; 3.Lista de lucrări a candidatului; 4.Curriculum vitae (semnat de
candidat pe fiecare pagină și datat);
5.Actele de studii: diploma de doctor,
diploma de studii universitare și foaia
matricolă, diploma de bacalaureat, alte
diplome și certificate, după caz în copie
și original; 6.Actele personale (certificat
de naștere, carte de identitate și certificat de căsătorie- după caz) în copie și
original; -cazier judiciar în original;
-adeverință medicală în original. În
cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale, dacă este declarat
admis la selecția dosarelor, acesta are
obligația de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune până
pe data de 20.07.2018, ora 12.00, la
sediul Bibliotecii Județene „Alexandru
și Aristia Aman” Craiova, din str.Mihail
Kogălniceanu, nr.9- Biroul Resurse
Umane. Informaţii suplimentare se pot
obţine de la Biroul Resurse Umane,
telefon: 0251.532.267.
l Judeţul Vâlcea; Primaria Orasului
Bălceşti, Aleea Petrache Poenaru, nr.1,
tel./fax 0250/840352: e-mail primariabalcesti@yahoo.com;
Nr.9680/19.06.2018 Anunț privind
selecția a 1 membru în Consiliul de
administrație al societății Parc Ind
Vâlcea SA Orașul Bălcești prin Consiliul Local al Orașului Bălcești anunță
începerea procedurii de selecție pentru
desemnarea unui membru în Consiliul
de Administrație al societății Parc Ind
Vâlcea SA. Societatea Parc Ind Vâlcea
SA, cu sediul în Orașul Râmnicu
Vâlcea, strada Regina Maria nr.13,
etajul 2,cod poștal 240151 Județul
Vâlcea, este o societate specializată în
realizarea și operarea parcurilor industriale, la care sunt acționari Județul
Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea,
Municipiul Drăgășani prin Consiliul
Local al Municipiului Drăgășani și
Orașul Bălcești prin Consiliul Local al
Orașului Bălcești. Selecția se va organiza de către Comisia de selecție
constituită de către Orașul Bălcești
prin Consiliul Local al Orașului
Bălcești pentru 1 membru în Consiliul
de Administrație al societății Parc Ind
Vâlcea SA ,în consultare cu Comitetul
de nominalizare și remunerare al
Consiliului de Administrație al Societății Parc Ind Vâlcea S.A., cu respectarea prevederilor Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.109/2011

privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul
social al societății și va consta în depunerea de către candidați a unui dosar
de candidatură însoțit de actele doveditoare a competențelor profesionale
ale declarația de intenție și susținerea
unui interviu de selecție. A.Calendarul
selecției: 1. Depunerea dosarului de
candidatură se va face în maxim 30 de
zile de la data publicării anunțului în
două ziare cu largă răspândire; data
publicării anunțului este data de referință pentru celelalte termene din
Planul de selecție; 2. Selecția dosarelor
se va face în 5 zile de la termenul
limită de depunere a candidaturilor,
data când se va întocmi listalungă a
candidaților; 3. Interviul de selecție se
va susține în termen de maximum 10
zile lucrătoare de la data limită de
depunerea candidaturilor și soluționarea clarificărilor. 4. Stabilirea listei
scurte a candidaților se va face în 3 zile
de la data interviului. 5. Rezultatul
selectării dosarelor se afişează la sediul
social cu menţiunea admis sau respins,
însoţită de motivul respingerii dosarului, va fi comunicat candidaților și în
termen de 3 zile de la data interviului.
6. Se afișează lista scurtă întocmită pe
baza selectării dosarelor în termen de 3
zile de la data interviului. 7. Depunerea declarației de intenție se va face
în maxim 15 zile de la data afișării
listei scurte. 8. În 4 zile de la termenul
limită de depunere a Declarației de
intenție se organizează selecția finală
pe bază de interviu a candidaților din
lista scurtă a candidaților care au
depus declarații de intenție. În cadrul
interviului se testează abilitățile manageriale ale candidaților cu luarea în
considerare a declarației de intenție. 9.
Rezultatul selecției finale va fi comunicat candidaților care au susținut
interviul pe baza declarației de
intenție. B.Condiții întrunite de candidați: a.Cerințe minime: -studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă; Potrivit prevederilor
art.28 alin.(3) din privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificările și completările ulterioare,cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă
studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic,
contabilitate, de audit sau financiar de
cel puțin 5 ani; -experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau
regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus; -cunoașterea legislației specifică societății, conform
bibliografiei menționate mai jos; -cetăţenia română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în
România; -cunoaşterea limbii române
(scris şi vorbit); -să nu aibă antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu
funcția pentru care candidează; -să nu
fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
-să nu facă parte din organele de
conducere /coordonare /control ale
unei societăți cu același profil; b.
Competențe: -competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare, organizare și
capacitate de a lua decizii, analiză și
comunicare; C.Criterii de evaluare: 1.
îndeplinirea cerințelor minime; 2.
competențe specifice sectorului; 3.
competențe de guvernanță corporativă;
4. integritatea candidatului; 5. independența candidatului; 6. abilități de
comunicare interpersonală; 7. capaci-

tatea de a lua decizii și de a evalua
impactul acestora; 8. alinierea declarației de intenție la scrisoarea de așteptări; 9. înscrieri în cazierul judiciar;
D.Bibliografie: -Legea nr.31/1990
privind societățile, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
-Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare;
-Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice; E.Conținutul
dosarului de candidat: 1.Cererea de
înscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului; 2.CV în format Europass; 3.
Copie act identitate; 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări; 5. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiției
privind experiența în îmbunătățirea
performanței societăților sau regiilor
autonome pe care le-au administrat
sau condus; 6. Copia carnetului de
muncă sau, după caz, adeverințele care
atestă vechimea în specialitatea studiilor; 7. Cazier judiciar; 8. Declarația pe
propria răspundere conform modelului
prevăzut în procedura de selecție,
conform modelui afișat pe pe pagina
de internet a Primăriei Orașului
Bălcești. Informații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea
selecției pentru postul de administrator
se pot obține de pe site-ul Primăriei
Orașului Bălcești, www.balcestisenap.
ro. Primar, Aleca Constantin.

CITAȚII
l Numitul Cozma Daniel, avand CNP
1851228226771, cu ultimul domiciliu
cunoscut in Mun.Iasi, Str.Vasile Lupu,
nr. 90, bl.Z, Sc.E, ap.3, Jud.Iasi, este
chemat/ citat in calitate de parat,in
dosarul nr. 29888/245/2017 in data de 20
sept 2018 ora 8.30, camera Sala 6,
Complet C02m, la Judecatoria Iasi din
Iasi, Str. Anastasie Panu, nr. 25, Jud.
Iasi, in proces cu reclamanta Cozma
Alexandra, avand ca obiect exercitarea
autoritatii parintesti.
l Se citează numiții Burduhos Nicolae
lui Ștefan, Burduhos Saveta și
Burduhos Leon în calitate de pârâți în
dosar nr. 3012/265/2014 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Burduhos Elena și
Burduhos Dumitru, având ca obiect
acțiune în constatare , cu termen la
18.09.2018
l Se citează numiții Pop Ileana, Furcea
Maria, Petri Grigore, Iacob Saveta,
Cosmi Pantilimon, Cosmi Conon,
Cosmi Cătălina, Cosmi Docea, Cosmi
Nicolae, Iacob Floare căs. Cleja, Iacob
Dumitru, Iacob Ioan, Iacob Maria și
Iacob Măriuca, în calitate de pârâți în
dosarul nr. 1886/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Coșbuc Maria,
având ca obiect uzucapiune, succesiune,
ș.a., cu termen la 18.09.2018
l Se citează numitul Puica Vasile, în
calitate de pârât în dosarul nr.
3153/265/2017 al Judecătoriei Năsăud,
în proces cu Puica Angela Floarea,
având ca obiect tăgada paternității, cu
termen la 25.09.2018
l Se citează numitul Daraban Savinka,
Daraban Grigore, Zenovia Stelic, Catalina Stelic, Toma Stelic, Arsinica Stelic,
Arsinica Stelic, Malai Emil lui Valer, în
calitate de pârât în dosarul nr.
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92/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, în
proces cu Dragotă Liviu, având ca
obiect tăgada paternității, cu termen la
19.09.2018
l Se citează numitul Benta Cosmeana,
Marcu Ioana, Marcu Valeria și Marcu
Ileana, în calitate de pârâți în dosarul
nr. 844/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Brumă Sofia,
având ca obiect prestație tabulară, cu
termen la 12.09.2018
l Se citează numitul Isip M. Ioan, Isip
Todosia născ. Avram, Bota Angelina s.l.
Pădure Ioan, în calitate de pârâți în
dosarul nr. 3203/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Dumitru
Alexandru, având ca obiect uzucapiune,
succesiune, validare contract, cu termen
la 12.09.2018
l Se citează numiții Nergheș Gheorghe
lui Gheorghe, în calitate de pârât în
dosarul nr. 1673/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Hontilă Violeta-Anica, având ca obiect declarare
judecătorească a morții, cu termen la
05.07.2018
l Se citează pârâții Jugan Login, Jugan
Nicolae și Leuca Gheorghe în dosar nr.
698/265/2011 al Judecătoriei Năsăud în
proces cu Covaci Floarea având ca
obiect uzucapiune, succesiune, partaj
pentru termenul din 18.09.2018
l Numitul Mistor Florentin, cu ultimul
domiciliu in Chisineu Cris, str. Pacii
nr.31, jud Arad, este citat la Judecatoria
Chisineu Cris, in data de 03.07.2018 ora
9.00 completul C2-2017,camera 1, in
calitate de prat, in dosarul
2541/210/2017, avand ca obiect succesiune.

DIVERSE
l CII Stefanescu Ovidiu Alin anunta
deschiderea procedurii falimentului a
debitorului SC Contina SRL, dosar nr.
3007/90/2014 pe rolul Tribunalului
Valcea. Termenul limită pentru depunerea creantelor nascute in cursul
procedurii este 1.07.2018 .Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor este

02.08.2018. Termenul pentru afişarea
tabelului definitiv al creanţelor este
16.08.2018.
l Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Racovița -Consiliul Local
Racovița, cu sediul în comuna Racovița,
strada Calea Custura, nr.53, telefon/fax:
0239.698.725/0239.698.791, CUI:
4342839, atribuie, în baza art.124 din
Legea nr.215/2001, a administrației
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, un spațiu de 938mp cu
destinația -Centru Rezidențial pentru
persoane vârstnice. Atribuirea se va face
persoanelor juridice constituite în
temeiul OGR nr.26/2000, cu privire la
asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare în baza unor
criterii de evaluare aprobate de Consiliul local. Persoană de contact pentru
solicitare clarificări este d-na Tatomir
Ioana, tel.0239.698.725, e-mail:
primaria.racovita@yahoo.com.
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800, numită lichidator judiciar
conform sentintei nr. 509/13.06.2018/
Tribunal Prahova, dosar 433/120/2018,
anunţă deschiderea procedurii generale
a falimentului Servicii Apa-Canal
Ceptura SRL comuna Ceptura, sat
Ceptura de Sus, nr. 254, jud. Prahova,
CUI 29506821, J29/6/2012. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este 27.07.2018.
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 27.08.2018. Termenul pentru
întocmirea tabelului definitiv consolidat
al creanţelor este 25.09.2018.
l SC PRO. MO. SECONDA SRL
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „1.Construire 4
Locuințe Înșiruite Tip Triplex P+1 și
Împrejmuire, 2.Construire Locuințe
Colective S+P+3+M și Împrejmuire, 3.
Recompartimentare, Modificare Interioară și Mansardare Bloc 2”, propus a fi
amplasat în Comuna Mogoșoaia, str.
Nichita Stănescu, nr.72, județul Ilfov.
Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Ilfov din

București, str.Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6 și la sediul SC PRO. MO.
SECONDA SRL din Comuna
Mogoșoaia, str.Nichita Stănescu, nr.72,
vila 1, parter, ap.1, județul Ilfov. Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Ilfov.
l Anunţ public privind emiterea acordului de mediu. Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia
Bazinală de Apă Olt anunţă publicul
interesat asupra deciziei de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
„Amenajare pârâu Topolog pe sectorul
Tigveni – Galicea, jud. Vâlcea şi Argeş”,
propus a fi amplasat în judeţele Argeş şi
Vâlcea. Proiectul acordului de mediu şi
informaţiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
din Bucureşti, str. Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, în zilele de luni
– joi, între orele 8 – 1630 şi vineri între
orele 8 – 14, precum şi pe pagina web a
ANPM www.anpm.ro, accesând domeniul Reglementări /Acord de mediu.
Observaţiile/contestaţiile publicului se
primesc la sediul Agenţiei Naţionale
pentru Protecţia Mediului din Bucureşti, str. Splaiul Independenţei, nr. 294,
sector 6, până la data de 26.06.2018.
l Oraşul Cugir, cod fiscal 5146873, cu
sediul în oraşul Cugir, str.I.L.Caragiale,
nr.1, judeţul Alba, cod poştal: 515600,
telefon: 0258.751.001, fax: 0258.755.394,
e-mail: primaria@primariacugir.ro.
1.Autoritatea finanţatoare: Oraşul
Cugir, cu sediul în oraşul Cugir, str.I.L.
Caragiale, nr.1, judeţul Alba, cod poştal:
515600, telefon: 0258.751.001, fax:
0258.755.394, e-mail: primaria@primariacugir.ro, face cunoscută intenția de a
atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2018. 2.Atribuirea
contractelor de finanțare nerambursabilă acordată de la bugetul local al
oraşului Cugir se face pentru proiecte
legate de turism şi tineret, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005,
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate
pentru activităţi non-profit de interes
general, cu modificările şi completările
ulterioare. 3. Suma alocată din bugetul
local pentru perioada iulie-decembrie
2018 este de 40.000Lei (sesiunea 1). 4.
Durata proiectelor: iulie-decembrie
2018. 5.Programul sportiv de utilitate
publică în cadrul căruia se pot finanța

proiecte din fonduri publice este:
„Turism, tineret”. 6. Documentaţia de
solicitare a finanţării nerambursabile se
poate procura de la sediul Primăriei
Oraşului Cugir, str. I.L. Caragiale, nr.1,
telefon: 0258.751.001 sau se poate
descărca de pe site-ul: www.primariacugir.ro. Data-limită de depunere a
propunerilor de proiecte este 06.07.2018,
ora 16.00, iar perioada de selecție și
evaluare este 09-10.07.2018. 7.Autoritatea finanțatoare Orașul Cugir reduce
termenul de depunere a solicitărilor de
la 30 de zile la 15 zile, conform art.20,
alin.2 din Legea nr. 350/2005. Motivația
reducerii termenului este următoarea:
accelerarea procedurii de selecție se
datorează necesității de demarare a
proiectelor asociațiilor din domeniul
turism şi tineret de pe raza orașului
Cugir care solicită finanțare de la
bugetul local, întrucât activitățile
aferente acestora au demarat de la începutul anului, iar programul anual de
finanţare a fost modificat la sfârşitul
lunii mai. 8. Atribuirea contractelor de
finanțare nerambursabilă se face
exclusiv pe baza selecției publice de
proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin
selectarea acestuia de către o comisie, cu
respectarea principiilor de atribuire a
contractelor de finanțare. 9. Criteriile de
evaluare cu punctajele aferente se pot
consulta la sediul primăriei sau se pot
descărca de pe site-ul: www.primariacugir.ro. 10.Solicitanţii vor putea
depune documentaţia prevăzută în
Ghidul solicitantului la registratura
P r i m ă r i e i O r a ș u l u i C u g i r,
str.I.L.Caragiale, nr. 1, parter.
l Se comunică pârâtei Zuică Emilia,
cu ultim domiciliu în Drăgănești Olt,
Str.Berzelor, nr.7, Jud.Olt și reședința
în Drăgănești-Olt, Str.N.Titulescu, bl.
D3, sc.A, et.4, ap.11, Jud.Olt, dispozițiune s.c nr. 568/02.04.2018 pronunțată
de Judecătoria Caracal în dosar
nr.3112/207/2017: Admite acțiunea
reclamantului Bădălan Marian- CNP
1580513283380 domiciliat în Drăgănești Olt, Str.Săliște, nr.87, Județ Olt
împotriva pârâtelor Zuică Emilia,
domiciliată în localitatea Drăgănești
Olt, Str.Berzelor, nr.7, Județ Olt și reședința în loc.Drăgănești Olt,
Str.N.Titulescu, bl.D3, sc.A, et.4, ap.11,
Județ Olt- la Fam.Vînturici Ion și
Buzatu Anica, domiciliată în Drăgănești Olt, str.Nicolae Titulescu, nr.382,
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jud.Olt- moștenitoare legală a autorului Buzatu Traian. Constată nulitatea absolută parțială a
antecontractului de vânzare cumpărare încheiat la data de 22.08.2014
între pârâta Zuică Emilia și autorul
Buzatu Traian cu privire la suprafața
de 1ha teren arabil situat în extravilanul orașului Drăgănești Olt, amplasată în T 69 P 71, cu vecinătăți: la
N- teren primărie, la S- DE 783, VBădălan Florea, E- Buzatu Anica (rest
proprietate). Obligă pârâta Zuică
Emilia la plata sumei de 1285Lei cheltuieli de judecată către reclamantul
Bădălan Marian. Cu apel în termen de
30 zile de la comunicare. Pronunțată
azi, 2.04.2018, în ședință publică la
sediul judecătoriei Caracal, jud.Olt.
Președinte, Ivan Marian, Grefier, Vasile
Daniela. Admite cererea formulată de
petentul Bădălan Marian- CNP
1580513283380 din Drăgănești Olt,
strada Săliște, nr.87, Jud.Olt, având ca
obiect îndreptarea erorii materiale
strecurată în considerentele și dispozitivul sentinței civile 568/2.04.2018
pronunțată de Judecătoria Caracal în
dosarul nr.3112/207/2017. Dispune
îndreptarea erorii materiale strecurată
în considerentele și dispozitivul
sentinței civilenr.568/2.04.2018,
pronunțată de Judecătoria Caracal în
dosarul nr.3112/207/2017, în sensul că
data încheierii antecontractului de
vânzare cumpărare între pârâta Zuică
Emilia și autorul Buzatu Traian este de
„22.08.2004” în loc de 22.08.2014, cum
în mod eronat s-a menționat în
cuprinsul sentinței civile mai sus
menționate. Îndreptarea erorii materiale se va face în ambele exemplare ale
hotărârii. Cu apel în termen de 30 zile
de la comunicare. Pronunțată în
ședință publică, azi 23 aprilie 2018, la
sediul Judecătoriei Caracal, jud.Olt.
Președinte, Marian Ivan. Grefier,
Daniela Vasile.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Administratorul unic al
societăţii ANA Electric SA, cu sediul în
Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1,
biroul nr. 14, sector 1, număr de ordine
în Registrul Comerţului
J/40/24307/1994, CUI 6641365 (Societatea), convoacă adunărea generală
ordinară a acţionarilor la data de 23
iulie 2018, ora 9.00, la sediul societăţii,
pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul consolidat al acţionarilor la data de
referinţă de 12 iulie 2018, cu următoarea ordine de zi: 1. Analiza şi aprobarea situaţiilor financiare cu data de
referinţă 31 martie 2018, după prezentarea raportului administratorului şi
cenzorilor; 2. Desemnarea reprezentantului acţionarilor pentru perfectarea
documentelor şi înregistrarea acestora
la Registrul Comerţului. În cazul în care
nu sunt îndeplinite condiţiile legale de
desfăşurare a adunării generale, a doua
adunare generală ordinară este convocată pentru data de 24 iulie 2018, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi
ordine de zi. ANA Electric SA, Administrator unic Taban Ion.
l Convocator: Consiliul de Administraţie al Societăţii ANA Teleferic S.A.,
persoană juridică română cu sediul în
Poiana Braşov, Hotel Sporturilor,
judeţul Braşov, număr de ordine în
Registrul Comerţului Braşov
J/08/988/1998, CUI RO8698066,
convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor societăţii în data de 23
iulie 2018, ora 12,00, în Poiana Braşov,
Hotel „Sporturilor”, judeţul Braşov,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în
registrul acţionarilor la data de referinţă

IV

ANUNȚURI

12 iulie 2018, cu următoarea ordine de
zi: 2.1. Analiza şi aprobarea situaţiilor
financiare cu data de referinţă 31
martie 2018, după prezentarea raportului administratorilor şi auditorului
financiar; 2.2. Desemnarea reprezentantului acţionarilor pentru semnarea
actului constitutiv actualizat, pentru
perfectarea documentelor şi înregistrarea lor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov. În
cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale de desfăşurare a adunării
generale ordinare a acţionarilor, a doua
adunare generală ordinară va fi convocată pentru data de 24 iulie 2018, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi
ordine de zi. Consiliul de Administraţie
al Societăţii ANA Teleferic SA prin
Constantinescu Simona, Preşedinte al
Consiliului de Administraţie.

LICITAȚII
l Primăria Municipiului Piatra
Neamţ anunţă organizarea licitaţiei
publice deschise cu strigare pentru
închirierea următoarelor terenuri și
spații comerciale din incinta Ștrandului Municipal Piatra-Neamț, în
vederea furnizării către cetățenii
Municipiului Piatra-Neamț a unor
servicii publice de agrement de calitate, concomitent cu asigurarea protecției sănătății acestora și a mediului
înconjurător, dar și a conservării și
dezvoltării tuturor componentelor
obiectivului: - Teren în suprafață de
670 mp. (fost patinoar); - Teren în
suprafață de 120 mp. în zona Skateboard; - Teren în suprafață de 3.000
mp. pentru Paintball; - Teren în suprafață de 130 mp. (zona terenuri de
tenis); - Teren pentru amenajare loc
de joacă copii în suprafață de 1600
mp.; - Spațiu fost pavilion lectură în
suprafață de 50 mp.; - 4 spații (9 mp.
fiecare) pentru activități comerciale; 3 (trei) magazii în suprafață de 81,80
mp., 107,75 mp., respectiv 80,90 mp.,
amplasate la intrarea principală,
partea stângă. Contracte sezoniere
(maxim 5 luni) preț pornire la licitație
- 1,10 lei/mp./zi. Contracte anuale preț pornire la licitație - 130 lei/mp./
an. Înscrierea la licitație se poate face
până cel târziu pe data de 28 iunie
2018, ora 16,30, la sediul Primăriei
municipiului Piatra-Neamț, cu sediul
în str. Ştefan cel Mare nr. 6-8, cam. 20.
Dosarul de înscriere la licitație
cuprinde obligatoriu următoarele
documente: - cerere tip de înscriere; certificate de stare materială (eliberate
de Direcţia Finanţelor Publice a Judeţului Neamţ şi Direcţia de Taxe şi
Impozite Locale Piatra Neamţ), prin
care se face dovada că ofertantul nu
are datorii la bugetul de stat şi bugetul
local; - autorizaţie pentru desfăşurarea
activităţii comerciale sau certificatul
de înmatriculare la Oficiul Registrului
Comerţului/Primăria Piatra-Neamţ; -
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copie după chitanţa de plată a caietului de sarcini în suma de 300 lei;
- procură de împuternicire (dacă e
cazul) cu nominalizarea persoanei ce
reprezintă ofertantul; - actul de identitate al persoanei împuternicite.
Licitația va avea loc pe data de 29
iunie 2018, ora 10,00, la sala de ședințe
a Primăriei municipiului PiatraNeamț, cu sediul în str. Ştefan cel
Mare, nr.6-8. Eventualele contestații se
vor depune la sediul Primăriei PiatraNeamț din str. Ștefan cel Mare, nr.6-8,
cam. 20 - Biroul Relaţii cu Publicul,
Ghişeul Direcției Patrimoniu, în
termen de 24 ore de la data licitației.
Contestațiile vor fi soluționate în
datele de 2 și 3 iulie 2018.
l SC Rovit SA, societate af lata in
reorganizare judiciara, prin administrator judiciar anunta vanzarea la licitatie a unor bunuri af late in
patrimoniul debitoarei, in sensul ca
urmatoarele bunuri, respectiv Ferma 1
– compusa din: construcţii, depozit,
casa de locuit, depozit, sopron tractoare, casa de locuit, baraca metalica,
rampa spalat masini, fosa septica, put
şi teren aferent situata in Boldesti-Scaieni, str. Viilor, nr. 44, jud. Prahova, la
pretul de 276.450 lei; Ferma 1 – C7
(demisol) compusa din: construcţie
cantina - demisol şi teren aferent,
situata in Boldesti-Scaieni, str. Viilor,
nr. 44, jud. Prahova, la pretul de 36.200
lei; Ferma 8 – compusa din: constructii
dormitor, atelier mecanic, remiza, 2
magazii şi teren aferent lot 1 – 5.599
mp, teren aferent lot 1 – 341 mp,
situata in loc. Valea Calugaresca, sat
Valea Larga, jud. Prahova, la pretul de
101.600 lei; Clădire baracă C1 (Hagi
Anton) şi teren aferent in suprafata
1509 mp situata in Boldesti-Scaieni,
jud. Prahova la pretul de 50.800 lei;
Ferma 5 – compusa din: constructii
cantina, sopron, depozit, anexa atelier
mecanic, bloc locuinte, rezervor
poliester, 30 t, şi teren aferent 3295 mp,
situata in Bucov, sat Chitorani, zona
Valea Orlei, jud. Prahova 428.550 lei;
Teren intravilan in suprafata de 483
mp situat in com. Bucov, sat Valea
Orlei, jud. Prahova, la pretul de 15.450
lei, Ferma 9 - compusa din: constructii,
Sopron Cizelat (Depozit), Cladire
Cantina, Grajd pt Cai, Sediu Ferma,
Sopron Ingasaminte, Gard Imprejmuire, Baraca Dormitor, Cladire
Depozit, Atelier Mecanic, Rezervor pt
Apa cu Sup Metal, Platforma Beton +
Modernizare Drum, Retea Electrica
Aeriana, Rezervor motorina, Spatiu
Depozitare – Platforma, Grup sanitar,
Rampa, Beci, fundatie, WC, bazin si
terenul intravilan aferent in suprafata
de 9.157 mp, situata in Urlati, loc.
Valea Mieilor, jud. Prahova la pretul de
416.575 lei si o serie de bunuri mobile,
respectiv: subsolier 1 buc. la pretul de
105 lei (fara TVA), remorca auto, la
pretul 1515 lei (fara TVA), remorca
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RBA 5, la pretul de 1515 lei (fara
TVA), bena remorca, 4 buc la pretul de
985 lei/ buc (fara TVA). Licitatia
publica are loc in baza hotararilor
Adunarii Creditorilor din 09.03.2011,
30.05.2013, 05.08.2013 12.08.2013,
29.07.2014, 29.07.2014, 22.01.2015 si a
regulamentului de participare la licitatie. Pretul de pornire al licitatiei este
redus cu 50% din pretul stabilit in
raportul de evaluare. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de:
26.06.2018, 03.07.2018, 05.07.2018,
10.07.2018, 12.07.2018, 17.07.2018,
19.07.2018, 24.07.2018, 26.07.2018,
31.07.2018, 02.08.2018, 07.08.2018,
09.08.2018, 21.08.2018, 23.08.2018,
28.08.2018, 30.08.2018, 04.09.2018,
06.09.2018, 12.09.2018 orele 12.00, la
sediul administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.
33S1, et. 7, cab 7B. Detalii in caietul de
sarcini si la telefon 0344104525.
l SC Mannheim Oil SRL - în faliment
anunta vanzarea prin licitatie publica a
bunurilor imobile/mobile, reprezentand:
- teren/constructii inscris in C.F. nr.
30101/Slatina - Timis, nr. top: 31 Sadova Veche, Cad: C1, Top: 31, aflat in
proprietatea debitoarei SC Mannheim
Oil SRL, situat administrativ in
Comuna Slatina Timis, Sat Sadova
Veche, nr. 158, denumita generic „
Statie distributie carburanti”. Pretul de
pornire al licitatiei este de 80% din
pretul de evaluare, respectiv
1,130,737.82 Lei + T.V.A, (echivalentul
a 242.320 EUR, la cursul BNR de azi,
19.06.2018, 1 euro = 4.6663 Lei). Pretul
caietelor de sarcini fiind de 1.000 lei +
TVA. Licitatia va avea loc in data de
06.07.2018, orele 10.00, la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.
21, jud. Caras-Severin. In caz de
neadjudecare, se va organiza o noua
licitatie in data de 20.07.2018, orele
10.00. – teren /constructii inscris in C.F.
nr. 31669/ Caransebes, nr. top: 12/1/1/1/2
- Caransebesul Nou, Cad: C1, Top:
12/1/1/1/2 - Caransebesul Nou, reprezentand „Statie Peco, cabina, garaj si
magazin”. Pretul de pornire al licitatiei
este de 90 % din pretul de evaluare,
respectiv 286.854,3 Lei + T.V.A, Pretul
caietelor de sarcini fiind de 1.000 lei +
TVA
Licitatia va avea loc in data de
06.07.2018, orele 11.00, la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.
21, jud. Caras-Severin. In caz de
neadjudecare, se va organiza o noua
licitatie in data de 20.07.2018, orele
11.00. - mijloace fixe si obiecte de
inventar, aflate in proprietatea debitoarei SC Mannheim Oil SRL, situate
administrativ in Caransebes, Calea
Severinului, nr. 7, jud. Caras - Severin.
Pretul de pornire al licitatiei este de
100% din pretul de evaluare + t.v.a.,
conform centralizatorului anexat raportului de evaluare. Pretul caietelor de
sarcini fiind de 100 lei + TVA. Licitatia
va avea loc in data de 06.07.2018, orele
12.00, la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud.
Caras-Severin. In caz de neadjudecare,
se va organiza o noua licitatie in data de
20.07.2018, orele 12.00.
l Administraţia Naţională „Apele
Române” -Administraţia Bazinală de
Apă Siret, cu sediul în Bacău, str. Cuza
Vodă, nr.1, judeţul Bacău, cod: 600274,
tel.0234.541.646, fax: 0234.510.050, în
calitate de unitate locatoare, anunţă
organizarea în zilele de 10 şi 11 iulie
2018 a licitaţiilor publice cu ofertă în
plic închis privind închirierea de bunuri

imobile, terenuri situate în albiile
minore ale râurilor, pe raza judeţelor
Bacău, Suceava, Vrancea şi Buzău.
Închirierea are ca scop exploatarea de
agregate minerale în vederea regularizării şi reprofilării albiei, pentru asigurarea scurgerii optime în albie. Durata
închirierii este de 24 de luni. Garanţia
de participare este de 10% din valoarea
minimă a chiriei anuale, respectiv 0,60
Lei/mp/an, pentru fiecare dintre următoarele bunuri imobile, licitaţiile
urmând a se derula astfel: În data de 10
iulie 2018, judeţul Suceava: Râul
Moldova: Sasca amonte confluenţă/
Cornu Luncii, 15.000mp; Cornu Luncii
amonte/Cornu Luncii, 14.200mp;
Cornu Luncii aval/Cornu Luncii,
10.300mp; Râul Siret: Siliştea amonte/
Dolhasca, 33.000mp; Siliştea 3/
Dolhasca, 38.500mp; Siliştea 4/
Dolhasca, 30.000mp; Siliştea 5/
Dolhasca, 40.000mp; Judeţul Botoşani:
Râul Siret: Cândeşti/Cândeşti,
34.000mp; Judeţul Vrancea: Râul
Putna: Aval Ciuşlea/Vânători şi
Garoafa, 62.386mp; Râul Milcov: Broşteni/Broşteni, 23.220mp; Judeţul
Buzău: Deduleşti-Troiţă /Topliceni,
9.143mp; În data de 11 iulie 2018,
Judeţul Bacău: Râul Siret: Prăjeşti/
Prăjeşti, 5.000mp; Faraoani/Faraoani,
33.500mp; Aval Coteni/Furnicari,
22.000mp; Râul Tazlău: Aval Primărie/
Pârjol, 10.000mp; Scariga/Livezi,
17.000mp; Aval Poiana/Helegiu,
10.000mp; Râul Bistriţa: Buhuşi aval/
Buhuşi, 31.000mp; Râul Trotuş:
Amonte Ursul/Brusturoasa, 22.000mp.
Tot în data de 11 iulie 2018 vor fi scoase
la licitaţie următoarele bunuri imobile:
-Suprafaţa de 1.432mp albie minoră
râu Moldova pe raza UAT Tupilaţi,
judeţul Neamţ, la preţul minim de
0,335Lei/mp/lună, garanţia de participare fiind de 576,00Lei, în scopul realizării unei căi de acces provizorii şi a
unui pod temporar de trecere, pentru o
perioadă de 1 an; -Suprafaţa de
4.630mp albie minoră râu Suceava pe
raza UAT Suceava, judeţul Suceava, la
preţul de 0,07Lei/mp/lună, garanţia de
participare fiind de 391,00Lei, în scopul
desfăşurării activităţii de agrement
ecvestru pentru persoanele cu disabilităţi care urmează această formă de
terapie, pentru o perioadă de 10 ani;
-Suprafaţa de 2.203mp albie minoră
râu Tazlăul Sărat pe raza UAT Zemeş,
judeţul Bacău, la preţul de 0,24Lei/mp/
lună, garanţia de participare fiind de
635,00 Lei, în scopul reabilitării
drumului de acces sector Geamăna,
pentru o perioadă de 10 ani. Facem
precizarea că: -pentru perimetrele
situate în albia minoră a râului Siret pe
raza judeţului Bacău, incluse în Situl
Natura 2000 ROSCI 0434 -„Siretul
Mijlociu”, respectiv Prăjeşti, Aval
Coteni, în procesul de reglementare a
activităţii ce urmează a se desfăşura pe
fiecare dintre aceste perimetre se
impune respectarea condiţiilor stabilite
de Agenţia de Protecţia Mediului
Bacău, respectiv a prevederilor HG nr.
445/2009, privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului, precum şi prevederile
privind evaluarea adecvată conform
art.28, alin.2 din OUG nr.57/2007,
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice, cu completările
şi modificările ulterioare; -pentru suprafaţa de 1.432mp albie minoră râu
Moldova pe raza UAT Tupilaţi, judeţul
Neamţ, inclusă în situl Natura 2000
-ROSCI 364 „Râu Moldova între Tupilaţi şi Roman”, în procesul de reglementare a activităţii ce urmează a se
desfăşura se impune solicitarea avizului
custodelui acestei arii protejate şi a

autorizaţiei de mediu, conform Ordinului MMAP nr.1554/2016; -pentru
perimetrele situate în Siturile Natura
2000 ROSCI 0365 -Râul Moldova între
Păltinoasa şi Ruşi şi ROSCI 0363 -Râul
Moldova între Oniceni şi Miteşti,
respectiv Sasca aval confluenţă, Cornu
Luncii amonte, Cornu Luncii aval, este
interzisă activitatea de exploatare a
agregatelor minerale, precum şi efectuarea de activităţi conexe în perioada 01
aprilie-31 iulie. Garanţia de participare
poate fi constituită sub forma unei scrisori de garanţie bancară eliberată de o
bancă din România în favoarea unităţii
locatoare sau a unui ordin de plată,
confirmat prin extras de cont, în contul:
RO51TREZ0615005XXX013935
-Trezoreria Bacău, CIF: 33839263.
Condiţiile de participare sunt precizate
în caietul de sarcini. Ofertele vor fi
depuse astfel: -Pentru bunurile imobile
licitate în data de 10.07.2018, oferta va
fi depusă în data de 10.07.2018, până la
ora 9.30, plicurile urmând a fi deschise
în aceeaşi zi, la ora 10.00; -Pentru bunurile imobile licitate în data de
11.07.2018, oferta va fi depusă în data
de 11.07.2018, până la ora 9.30, plicurile urmând a fi deschise în aceeaşi zi, la
ora 10.00. Caietul de sarcini, în valoare
de 1.250,00Lei, poate fi achiziţionat de
la sediul Administraţiei Bazinale de
Apă Siret -birou Patrimoniu sau cu
ordin de plată în contul:
RO69TREZ061502201X013928 -Trezoreria Bacău, CIF: RO18264854, începând cu data de 22 iunie 2018 şi până
în ziua anterioară desfăşurării licitaţiilor. Valabilitatea obligatorie a ofertei
este de 90 de zile de la data deschiderii
acesteia. Prezentul anunţ este postat pe
site-ul: www.rowater.ro/dasiret, la
rubrica Anunţuri -Licitaţii active.

PIERDERI
l Pierdut Contract Vânzare-Cumpărare nr.19964/6/1991 și Procesul-Verbal
anexa Contract. Le declar nule.
l Pierdut în Belgia Atestat mărfuri
generale și cardul tahograf, eliberate de
ARR București pe numele Burlacu
Mihai. Se declară nule.
l Pierdut ștampilă romb și certificat
atestare R.T.E., seria B, nr. 0293 eliberată la data de 24.05.2015 de Ministerul
Economiei, Comerțului și Turismului
pe numele: Marghescu Marian Silviu.
Se declară nule.
l Pierdut Diplomă Manager Transport
seria 4713/26.05.2014 AMMI pe numele
Niculae Ilie. O declar nulă. Relaţii la
tel.0764.361.921.
l Jucării Online SRL, J40/3883/2015,
CUI: 34305220, declară pierdut certificatul de înregistrare seria B nr. 3048026,
precum şi certificatele constatatoare
emise în baza Legii 359/2004. Le declar
nule.
l Pierdut legitimaţie de serviciu cu nr.
de marcă 16379 pe numele Petre
Constantin eliberată de SC Apa Nova
Bucureşti. O declar nulă.
l S.C. Ryu Line Impex SRL, înmatriculată în Registrul Comerţului cu
număr J40/9775/2009, CUI 26054837,
cu sediul în Bucureşti, str. Jiului nr. 75,
sector 1, anunţă pierderea certificatului
de înregistrare şi a certificatelor constatatoare. Le declarăm nule.
l Pierdut atestat transport marfă seria
CPI, nr. 0436263000 eliberat de ARR
Tulcea la data de 11.04.2018 pe numele
Hainagiu Tudose. Se declară nul.

