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OFERTE SERVICIU
l SC Dovinot Impex SRL angajează lucrător bucătărie (spălător
vase mari), studii generale.
0726.483.460.
l Firmă partener Amazon
angajăm șofer cat.B pt.curierat
Anglia și Scoția. Plecare
imediată. Relații la telefon:
0739.615.651.
l Angajez operator acte notariale cu experiență în domeniu.
Telefon: 0744.360.779 sau e-mail:
office@bnpradulescu.ro.
l Școala Gimnazială, Comuna
Vă r b i l ă u , j u d e ț u l P r a h o v a ,
anunță scoaterea la concurs în
cadrul proiectului „EDIS 2
-Educație incluzivă prin măsuri
integrate și inovatoare în Școala
Gimnazială Vărbilău, județul
P ra ho v a , c o d 1 0 7 1 7 6 ” , a 3
posturi externe de Expert SDS,
activ extra-curriculare, ADS.
Informații suplimentare la
telefon: 0244.244.130 și pe site-ul
școlii: https://scoalavarbilauph.
wordpress.com/.
l Tehnic Asist Botoșani angajează: 10 zidari, 6 fierari betoniști, 6 dulgheri și 1 bucătar.
Cerințe minime: studii de specialitate sau curs de calificare pe
meserie, limba engleză la nivel
începător. Se asigură cazare +3
mese (zi), contract determinat 1
an. Relații la tel.0231.518.912,
personal@tas.ro
l SC Casa Bacabi SRL, cu
sediul în loc.Cosniciu de Jos,
Jud.Sălaj, angajează conducători auto, dulgheri, fierari betoniști. Relații la tel.0740.235.146.
l SC Gospodărie Ștefănești SRL
-Ilfov organizează în data de
29.05.2019 concurs recrutare
pentru 1 post de Îngrijitor spaţii
verzi. Detalii la 0721.490.200.
l Liceul Teoretic Amarăștii de
Jos, cu sediul în localitatea
Amărăștii de Jos, str.Principală,
nr.1000A, județul Dolj, organizează concurs contractual vacant
pe perioadă nedeterminată
pentru funcția de: Bibliotecar
școlar în învăţământul preuniversitar: 1 post. Concursul se va
desfășura astfel: 17.06.2019, ora
09.00, proba scrisă; 19.06.2019,
ora 11.00, proba interviu. Condiţiile specifice necesare în vederea
participării la concurs și a
ocupării funcției contractual de
fochist sunt: are cetăţenie
română, cunoaște limba română,

scris și vorbit; are vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; are cunoștinţe de utilizare a tehnologiei
informaţiei (operare MS Office
Word, Excel, Power Point); nu a
fost condamnat definitiv pentru
săvârșirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârșite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea; îndeplinește condiţiile de studii;
vechime în specialitatea studiilor
absolvite minim 5 ani. Candidații
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul
Oficial al Romîniei la sediul
Liceului Teoretic Amărăștii de
Jos. Relaţii suplimentare se pot
obtine la secretariatul Liceului
Te o r e t i c A m ă r ă ș t i i d e J o s ,
persoana de contact: Marcu
Ramona Mihaela, telefon:
0251.374.023.
l Primăria comunei Perișor, cu
s e d i u l î n c o m u n a P e r i ș o r,
str.H.Coandă, nr.269, jud.Dolj,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcției publice
de execuţie vacantă de: Consilier
Juridic clasa I grad profesional
Asistent la Compartimentul
Juridic. Concursul se organizează la sediul Primăriei
comunei Perișor, jud.Dolj, în
data de: 24.06.2019, ora 11.00proba scrisă; 26.06.2019, ora
12.00- Interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se vor
d ep u n e la s e diul Pr imăr ie i
comunei Perișor (la secretarul
comisiei de concurs) în termen de
20 de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III–a,
respectiv până la 12.06.2019, ora
15.00 și trebuie să cuprindă în
mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.49, alin.1 din
HG nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de
art.54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor

publici, republicată (r2), cu
modificările și completările ulterioare și următoarele condiţii
specifice de participare: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, în domeniul
științelor juridice, vechime în
specialitatea studiilor necesară
exercitării funcției publice: 1 an.
Bibliografia, atribuțiile prevăzute
în fișa postului, precum și alte
date necesare desfășurării
concursului se afișează la sediul
instituției și pe pagina de
internet a autorității publice
locale. Relații suplimentare se
pot obține la sediul Primăriei
comunei Perișor, str.H.Coandă,
nr.269, județul Dolj, persoană de
contact Boată Maria Alexandra,
având funcția de Referent asistent, nr. de tel.0251.459.707.
l Comuna Blejoi, județul
Prahova, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea unui
post vacant, funcție publică de
execuție, astfel: -1 post inspector,
clasa I, grad profesional asistent
-Compartiment Administrație
Publică. Proba scrisă a concursului va avea loc la ora 10.00, în
ziua de 24.06.2019, iar proba
interviului în data de 01.07.2019,
la ora 10.00, la sediul UAT
Comuna Blejoi. Condiţii generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu
modificările și completările ulterioare. Condiţii specifice: -studii
universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă, domeniul de
studii inginerie geodezică, specializarea măsurători terestre și
cadastru; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției publice: minim 1
an. Dosarul de înscriere va
cuprinde documentele prevăzute
la art.49 din HG nr.611/2008,
pentru aprobarea normelor
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor
publici, cu modificările și
completările ulterioare. Dosarele
de înscriere se depun la sediul
UAT Comuna Blejoi, sat Blejoi,
nr.1003 -registratură, în termen
de 20 de zile de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a. Bibliografia se va
afișa pe pagina de internet: www.
primariablejoi.ro și la sediul
Comunei Blejoi, județul Prahova.
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Subscrisa S.C. HRISTOGAMMA SERV S.R.L. în faliment, prin lichidator
judiciar Licev Grup SPRL, vă face cunoscut faptul că în data de 28.05.2019,
ora 10, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea
bl.A2, parter, licitația publică cu strigare privind vânzarea imobilului
aparținând debitoarei, respectiv Hală cu teren, situat în localitatea
Caransebeș, la prețul de 45.000 euro + TVA (dacă e cazul).
În cazul în care imobilul scos la licitație nu se vinde la această dată,
licitația se va relua în aceleaşi condiţii astfel: 04.06.2019, 11.06.2019,
18.06.2019, 25.06.2019, la aceeaşi oră.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar
la valoarea de 300 lei. Data limită de cumpărare a caietului de sacini și
încrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de
participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la
sediul lichidatorului judiciar.

Relații suplimentare se pot
obține la sediul Comunei Blejoi și
la secretariatul comisiei, telefon/
fax: 0244.410.445, interior: 116,
persoană de contact: Elena
Neagu -inspector RU, e-mail:
blejoiprahova@yahoo.com.
l Primăria Comunei Clejani,
județul Giurgiu, în temeiul HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, scoate la
concurs 1 post contractual: 1
post vacant: 1.muncitor necalificat -Compartiment Gospodărie
Locală -vacant: -studii generale;
-fără vechime. Data-limită de
depunere dosare: 06.06.2019, ora
14.00, la sediul Primăriei
Comunei Clejani, județul
Giurgiu. Concursul începe în
data de 14.06.2019 -proba scrisă,
ora 10.00; -interviul pe data de
18.06.2019, ora 10.00, și se desfășoară la sediul Primăriei

Comunei Clejani, județul
Giurgiu. Anunţul, bibliografia și
tematica de concurs se af lă
afișate la avizierul Primăriei
Comunei Clejani, județul
Giurgiu. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Clejani, județul
Giurgiu sau la telefon:
0246.261.176, persoană de
contact: d-ra Neagu Virginia.
l Primăria Comunei Clejani,
județul Giurgiu, în temeiul HG
nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, scoate la
concurs 1 post contractual: 1
post temporar vacant: 1.referent,
I -Compartiment Situații de
Urgență- temporar vacant:
-studii medii, absolvite cu
diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: 1 an.
Data-limită depunere dosare:
30.05.2019, ora 14.00, la sediul
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Primăriei Comunei Clejani,
județul Giurgiu. Concursul
începe în data de 07.06.2019
-proba scrisă, ora 10.00; -interviul pe data de 11.06.2019, ora
10.00, şi se desfăşoară la sediul
Primăriei Comunei Clejani,
județul Giurgiu. Anunţul, bibliografia şi tematica de concurs se
află afişate la avizierul Primăriei
Comunei Clejani, județul
Giurgiu. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Clejani, județul
Giurgiu sau la telefon:
0246.261.176, persoană de
contact: d-ra Neagu Virginia.
l Primăria Comunei Malu Mare,
judeţul Dolj, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă:
inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcţiei
publice sunt: pentru funcția
publică de execuție vacantă:
inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe, pot
candida, conform art.9 lit.a) din
L e g e a n r. 1 8 8 / 1 9 9 9 , p r i v i n d
Statutul funcţionarilor publici,
republicată, absolvenți ai studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul
fundamental ştiințe sociale,
ramura ştiințe economice.
Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: minimum 7 ani.
Concursul se va organiza la
sediul Primăriei Malu Mare, din
com.Malu Mare, str.Primăriei,
n r. 7 , c o n f o r m c a l e n d a r u l u i
următor: 1.termenul-limită de
depunere a dosarelor: 20 de zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, respectiv până la
data de 11 iunie 2019, ora 16.00;
2.25.06.2019, ora 10.00, proba
scrisă; 3.27.06.2019, ora 14.00,
interviul. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 20
de zile de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial,
respectiv până la data de 11 iunie
2019, ora 16.00, la sediul Primăriei Comunei Malu Mare, din

com.Malu Mare, str.Primăriei,
nr.7, telefon: 0251.446.145, fax:
0251.446.145, e-mail: primariamalumare@yahoo.com, persoană
de contact: Stănescu Paula,
secretar comuna Malu Mare,
județul Dolj, şi trebuie să
conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute de art.49,
alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu
completările şi modificările ulterioare. Detalii privind condiţiile
s p ec if ice ş i bibliogr af ia de
concurs sunt disponibile la sediul
Primăriei Comunei Malu Mare.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei
Comunei Malu Mare, din com.
Malu Mare, str.Primăriei, nr.7,
telefon: 0251.446.145.
l Comuna Hoghilag, cu sediul
în localitatea Hoghilag, str.Principală, nr.305, județul Sibiu,
organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de conducător auto
autospecială, categoria C, 1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
14.06.2019, ora 10.00; -Proba
practică în data de 19.06.2019,
ora 10.00; -Proba interviu în data
de 19.06.2019, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii:
gimnaziale sau liceale; -vechime:
3 ani; -posedă permis de conducere categoria C; -posedă atestat
profesional; -adeverință medicală care atestă starea de sănătate; -aviz psihologic; -are
cetățenie română şi domiciliul în
localitatea Hoghilag, județul
Sibiu; -cunoştințe de limba
română, scris şi vorbit; -are
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; -are capacitate deplină de exercițiu; -nu a
fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârşirea
unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau legătură cu
serviciul care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, ori a unor
fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârşite cu intenție
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit
reabilitarea. 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 Primăriei Comunei
Hoghilag, str.Principală, nr.305.
Relații suplimentare: sediul
Primăriei Comunei Hoghilag, str.
Principală, nr.305, persoană de
contact: Szombati Ioan,
tel.0269.866.801, fax:
0269.865.181, e-mail: primariahoghilag@yahoo.com.
l Școala Gimnazială Nr.1 sat
Boțeşti, cu sediul în localitatea
Boțeşti, str.Principală, nr.265,
judeţul Vaslui, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -numele
funcţiei: administrator financiar;
-număr posturi: 0,50, conform
Hotărârii de Guvern
nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 14.06.2019, ora 9.00;
-Proba interviu în data de
18.06.2019, ora 9.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
superioare de lungă durată/studii
universitare de licență în domeniul economic; -vechime: 1 an;
-competențe de operare pe calculator/programe de contabilitate.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 sat
Boțeşti. Relaţii suplimentare la
sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 sat
Boțeşti, persoană de contact:
Macovei Gheorghe, telefon:
0760.537.388, fax: 0235.484.221,
e-mail: sc_botesti@yahoo.com.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploieşti, Pta. Eroilor 1A, organizează concurs pentru ocuparea
unui post de executie vacant de
natură contractuală la Serviciul
Administrativ: 1. muncitor necalificat - 1 post. Condiții de participare: studii minim 8 clase; fără
vechime in muncă. Concursul se
va desfăşura la sediul din Piața.
E r o i l o r n r. 1 A , d u p ă c u m
urmează: înscrierile se fac în
perioada 23.05.2019 - 05.06.2019
intre orele 9.00 - 14.00; proba
scrisă va avea loc în data de
18.06.2019 ora 9.30; proba
interviu va avea loc în data de
20.06.2019 ora 9.30. Dosarele de
înscriere se depun la registratura
instituției şi trebuie să conțină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, actualizată. Condițiile
de participare sunt afişate la
sediul instituției şi pe site-ul
www.asscploiesti.ro. Relații
suplimentare se pot obține la

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
compartiment Resurse Umane tel. 0740178780 sau 0244511137
tasta 120.
l Primaria comunei Balcani,
judetul Bacau organizează
concurs de promovare pe funcția
publica de conducere vacantă, de
Sef birou din cadrul Biroului
comunitar de cadastru si agricultura. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute la art. 9 lit. a) si art. 66
din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv
ale art. 140 din H.G. nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificarile si
completarile ulterioare în
vederea participării la concursul
de promovare şi a ocupării funcţiei publice de conducere
vacante, dupa cum urmeaza: a)
să fie absolvenţi de masterat sau
de studii postuniversitare în
domeniul administraţiei publice,
management sau în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice; b) sa aiba studii
superioare de lunga durata,
absolvite cu diploma. c) să fie
numiţi într-o funcţie publică din
clasa I; d) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa
postului; e) să nu aibă în cazierul
administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
prezentei legi; f) să aibă cel puţin
5 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice; Dosarele de
inscriere la concursul de promovare se pot depune de catre
candidati in termen de 20 zile de
la data afisarii anuntului si va
conţine în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 143
coroborat cu art. 49 din HG nr.
611/2008. Probele stabilite pentru
examenul de promovare pe
functia publica de conducere
vacantă, sunt: 1. Proba scrisa-in
data de 26 iunie 2019, ora 10,00
la sediul institutiei -Comuna
Balcani, judetul Bacau; 2. Interviul-in data de 28 iunie 2019, ora
10,00 la sediul institutiei Comuna Balcani, judetul Bacau;
Orice alte informatii privind
conditiile de inscriere la concurs
si bibliografie se pot gasi zilnic la
secretarul comisiei, telefon
0234/380680, interior 217.
l Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Vâlcea, organizează la
sediul său din Municipiul Rm.
Vâlcea, strada Oituz, nr.7, judeţul
Vâlcea, concurs pentru ocuparea

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
următoarei funcţii publice de
execuţie vacanta 1 post consilier,
grad profesional debutant, în
cadrul Compartimentului implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură. Condiţii de
desfăşurare a concursului:
concursul se va desfăşura în ziua
de 24 iunie, ora 10,00 (proba
scrisă), interviul se va susţine în
condiţiile art.56 din HG
611/2008. Perioada de depunere
a dosarelor la sediul Direcţiei
pentru Agricultură Judeţeană
Vâlcea, secretariatul comisiei de
concurs, în termen de 20 zile de
la publicarea în Monitorul
Oficial, respectiv (23 mai-11
iunie 2019) conţinând obligatoriu
documentele prevazute în art.49
alin (1) din Hotararea 761/2017.
Condiţii de participare la
concurs: Pentru a participa la
concursul de recrutare, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Condiţiile
generale prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999, R2, privind
Statutul funcţionarilor publici;
Condiţii specifice: a) Pentru
funcţia publică de execuţie
vacantă de consilier, grad profesional debutant în cadrul
Compartimentului implementarea politicilor si strategiilor in
agricultura. - studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în Stiinţe economice sau
Stiinte juridice. - Fara conditii de
vechime. Relatii suplimentare se
pot obtine la sediul Directiei
pentru Agricultura Judeteana
Valcea din Municipiul Rm.
Valcea, strada Oituz, nr.7, telefon
0250739920. Director Executiv,
Barbu Ovidiu Gheorghe.
l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
următoarelor funcțiilor contractuale de execuție vacante
-personal auxiliar învățămât: •1
post femeie de serviciu; • 2
posturi muncitor necalificat
întreținere. Concursul se organizează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județul Ilfov,
în data de 18 iunie 2019, la ora
11.00- proba scrisă şi 20 iunie
2019 -interviul. Dosarele de
î nscri ere l a concurs se pot
depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a,
la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din
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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 şi completările
ulterioare, organizează concurs
pentru ocuparea următorului
post vacant pentru funcţia
publică: Direcția Investiții şi
Servicii Publice; Serviciul Investiții şi Servicii Publice; Compartimentul Investiții Publice: 1.Un
post funcție publică de execuție
de consilier, clasa I, gradul profesional asistent. Condiţii de participare: -candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiințe economice; -vechimea în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 1 an;
-cunoştinţe IT -nivel mediu.
Programul concursului:
-23.05.2019 -publicitate concurs;
-24.06.2019 -ora 11.00 -susţinere
probă suplimentară de testare a
cunoştinţelor în domeniul IT
-nivel mediu; -25.06.2019 -ora
11.00 -proba scrisă. Interviul se
susţine, de regulă, într-un termen
de maximum 5 zile lucrătoare de
la data susţinerii probei scrise.
Data şi ora susţinerii interviului
se afişează odată cu rezultatele la
proba scrisă. Concursul se va
desfăşura la sediul Consiliului
Judeţean Ialomiţa. Dosarele de
înscriere se depun în termen de
20 zile de la data publicării anunţului, începând cu data de
23.05.2019, ora 8.00, şi până în
data de 11.06.2019, ora 16.30.
Relaţii suplimentare la telefon:
0243.230.200, int.234, cji@cicnet.
ro, persoană de contact: Hobjilă
Crety, consilier Compartiment
Resurse Umane.

l Primăria UATC Mischii, cu
sediul în Comuna Mischii, str.
Eroilor, nr.5, organizează licitație
publică cu ofertă în plic închis în
vederea concesionării suprafețelor de 2.000mp, respectiv
4.000mp situate în comuna
Mischii, str.Negustorilor, nr.2I,
respectiv 2H. Documentația de
atribuire/caietul de sarcini poate
fi ridicată de la sediul Primăriei
Comunei Mischii, după achitarea sumei de 50Lei. Ofertele se
pot depune la sediu Primăriei
Mischii până la data de 28 iunie
2019, ora 12.00, deschiderea
acestora având loc la data de 1
iulie 2019, ora 12.00. Relații
suplimentare la nr de telefon:
0251.450.194- secretariat.

PROPUNERI AFACERI
l Societatea LEMAR SRL -in
insolventa prin administrator
judiciar Dinu Urse si Asociatii
SPRL, desemnat prin Incheierea
de sedinta din data de
13.04.2012, pronuntata in dosar
nr. 8913/105/2012, aflat pe rolul
Tribunalului Prahova Sectia A II
-A civila de Conencios Administrativ si Fiscal, invita expertii
evaluatori atestati ANEVAR sa
depuna oferte de Servicii
evaluare la sediul din Municipiul
Bucuresti, Str. Buzesti, Nr. 71,
Et. 5, Camera 502-505, Sector 1,
Tel./Fax: (+40) 21 318 74 25,
email dinu.urse@gmail.com,
pana cel tarziu in data de
31.05.2019 in vederea selectiei de
oferte pentru intocmire Raport
de evaluare a imobilului aflat in
patrimoniul societatii debitoare,
situat in Oras Boldesti Scaieni,
Str. Ploiesti –Valeni, Nr. 66,
Judet Prahova. Oferte pot fi
transmise si pe fax-ul sau
email-ul mentionat in anunt.
Raportul de evaluare intocmit,
va fi achitat catre evaluatorul
selectionat, dupa valorificarea
bunurilor din patrimoniul societatii debitoare.

l Numita Lungu Vasilica sunteți
chemată la Judecătoria Iaşi în
dos. nr. 31445/245/2018 având ca
obiect partaj succesoral, camera
sala 3, complet C22, pe data de
11 iunie 2019, ora 8.30, în calitate de pârât în proces cu Rusu
Florin, Rusu Gabi Marian şi
Rusu Dorin în calitate de reclamanți.
l Se citează numitul Radu
Lucian, din com.Murgaşi, în calitate de pârât, la Tribunalul Dolj,
Craiova, în dosarul
nr.8203/215/2018, cu termen de
judecată la data de 14 iunie
2019, ora 9.00, complet C6a,
camera sala 6, dosar având ca
obiect declararea judecătorească
a morții. Cine are informații să
se adreseze Tribunalului Dolj,
Craiova.

l Se citează Blaga Vasile la
Tribunalul Bistrița Năsăud în
dosar nr.525/186/2016 în calitate
de intimat.

l Crasmaru Constantin
Madalin, cu ultimul domiciliu
cunoscut in str. Gradinari nr. 31,
bl. B3, sc. B, et.3, ap. 2, judetul
Iasi, Crasmaru Gheorghe Ioan,
cu ultimul domiciliu cunoscut in
sat Cirlig, Comuna Popricani,
judetul Iasi, Grecu (Fosta Crasmaru) Mihaela, cu ultimul domiciliu cunoscut in Mun. Iasi, str.
Stefan cel Mare nr. 103, judetul
Iasi, sunt citati in calitate de
parati in contradictoriu cu reclamantii Tocu Cornelia, Raitmair
Constantin si Raitmair Elena, in
dosarul nr. 25127/245/2014,
avand ca obiect revendicare,
pentru termenul de judecata din
10.06.2019, la Judecatoria Iasi,
sectia civila, completul C23, sala
6, etaj 2, ora 8.30, Mun. Iasi, str.
Anastaie Panu nr. 25.

l Numitii Ene Vasile, Ene
Cosmin Irinel si Iacob Iulia,
nascuti si cu domiciliul in
comuna Manesti, jud. Prahova,
sunt chemati in ziua de 5 iunie
2019, ora 9, la Curtea de Apel
Ploiesti, str. Emile Zola nr. 4,
Sala 2, pentru proces de partaj
cu matusa Stan Tudora, Dosar
1803/281/2016.

l Ignat Crucita, Ignat Veronica,
Ignat Petre, Petrityan Maria,
Petrityan Vazul, Petrityan Gabor,
Petrityan Aniko, Moisa Vasile,
Moisa Arsente, Moisa Arion,
Brad Ioachim, Moisa Ioan,
Moisa Miron, sunt citati in
4.06.2019, la Judecatoria Turda,
in Dosar civil 5588/328/2018
pentru succesiune.

CITAŢII

➤ alege ziua apariţiei

ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Cerințe:
Studii minime generale, minim 2
ani vechime. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei comunei Cernica,
judet Ilfov din strada Traian
nr.10, email: primaria_cernica@
yahoo.com, telefon (021)
369.51.55- persoană contact
Simion Claudia-Şef birou.
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l Numitul Pop Petru este citat
la Judecătoria Gherla, Sala 1, în
ziua de 27.06.2019, Completul
C5, ora 10.00, în calitate de
Pârât, în dosar nr.814/235/2019,
în proces cu Bărăian Victoria-Maria, Bărăian Ştefan Mihai
prin reprez. Bărăian Victoria-Maria, Bărăian Dorel Rareş
prin reprez. Bărăian Victoria-Maria, Mărgăoan-Bărăian
Lavinia-Simona, toți în calitate
de Reclamanți, obiect dosarprestaţie tabulară.
l Se citează Coconu Nicuşor,
Zalum (Coconu) Anişoara şi
Sîrbu Alexandru Valentin la
Judecătoria Roşiorii de Vede, str.
M ă r ă ş e ş t i n r. 5 2 , j u d e ț
Teleorman, în Dosar civil nr.
852/292/2009*, în data de
26.06.2019, având ca obiect
succesiune rejudecare, reclamantă fiind Țiparu Mariana.
l Se citează la sediul Biroului
Individual Notarial Ene Frosina,
din municipiul Tulcea, str. Păcii
nr. 7, bl. P. 21, sc. C, ap. 28,
j u d e ţ u l Tu l c e a , l a d a t a d e
11.06.2019, ora 10:30, persoanele
cu vocaţie succesorală legală sau
testamentară, la succesiunea
defunctului Danilencu Emilian,
decedat la data de 05.04.2019, cu
ultimul domiciliu în comuna
Pardina, judeţul Tulcea, în dosar
succesoral nr. 52/2019, în vederea
dezbaterii succesiunii.
l Numiţii: Becheanu Ecaterina
şi Dobre Daniel -Andrei, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Bucuresti, Bd.Corneliu Coposu
nr. 41-41B, corp B, parter, apt.1,
sector 3, sunt citaţi la Tribunalul
Bucureşti -Secţia a III-a Civilă,
completul FFR -Apel 2, sala 201,
în ziua de 30 mai 2019, ora 8,30,
în calitate de intimaţi -pârâţi în
dosarul nr. 24980/301/2017, ce
are ca obiect acţiunea reclamanţilor Cohen Geraldine-Tulida,
Marcus Lili, Loewenton Gerald
şi Loewenton Ingrid-Lorinda
pentru pretentţi. În caz de nepre-

GATA!
Simplu, nu?

zentare, cauza se va judeca în
lipsă.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze spaţii de depozitare şi
servicii conexe. Detaliile
complete pot fi găsite pe site-ul
www.anaf.ro, sectiunea “Anunţuri” - “Anunţuri de achiziţie de
bunuri şi servicii”.
l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Traian, Judeţul
Ialomiţa, anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral
nr. 8, începând cu data de 29 mai
2019, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei comunei
Traian, Judeţul Ialomiţa, strada
Unirii, nr. 589, conform art. 4
alin (1) şi (2) din Legea Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare
nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l În conformitate cu prevederile
HGR 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru
planuri şi programe, art.9,
informăm publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a
planului „Plan Urbanistic
General al UAT Oraş Bechet” şi
a regulamentului local de urbanism aferent, a realizării primei
versiuni a acestora şi declanşării
etapei de încadrare în procedura
evaluării de mediu. Prima
versiune a planului este disponibilă spre consultare la sediul
Primăriei Bechet, Compartiment
Urbanism, la adresa: oraş
Bechet, str.A.I.Cuza, nr.100, jud.
Dolj, între orele 08.00-10.00, de
luni până vineri. Prezentul anunț
va fi postat pe pagina de
internet: www.primariabechet.ro
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și publicat în cotidiane de două
ori, la interval de 3 zile calendaristice. Contestaţiile și sugestiile din partea publicului
interesat se primesc în scris la
sediul APM Dolj, str.Petru Rareș,
nr.1, în zilele de luni-joi, între
8.00-16.30, și vineri, între orele
8.00-14.00, în termen de 15 zile
calendaristice de la data apariției
anunțului.
l Kadib Alban Mohamad Yaser,
cu ultimul domiciliu în IAȘI, este
chemat la Judecătoria Iași, cu
sediul în mun. Iași, str. Anastasie
Panu nr. 25, jud. Iași, camera Sala
3, în ziua de 06.06.2019,
Completul de judecată C26, ora
08:30, în calitate de pârât în cauza
ce face obiectul dosarului nr.
17385/245/2018, în proces cu
Manssour Felicia în calitate de
reclamant, obiectul dosarului:
pretenții, drept de retenție. cu
mențiunea personal la interogatoriu. Prin publicare într-un ziar
central de largă răspândire,
conform art. 167 Cod procedură
civilă. Prin înmânarea citației, sub
semnătură de primire, personal
sau prin reprezentant legal sau
convențional, pentru un termen de
judecată, cel citat este prezumat
că are în cunoștință și termenele
de judecată ulterioare aceluia
pentru care citația i-a fost înmânată.
l Dispozitivul sentintei civile nr.
8889/2018 a Judecătoriei Iasi
p r o n u n t a t a i n d s n r.
14644/245/2015: Admite astfel cum
a fost precizată, cererea formulata
de reclamantul Pintilie Florin în
contradictoriu cu pârâta Pintilie
Felicia. Desface casatoria partilor
incheiata la data de 28.12.1996 in
fata delegatului de stare civila de
la Primăria Iași din culpa exclusivă
a pârâtei. Dispune ca pârâta să
revină la numele purtat anterior
căsătoriei, cel de „Ţimpău”.
Dispune ca exercitarea autorităţii
părintești faţă de minorii Pintilie
Marius Florin, născut la data de
19.09.2000, și Pintilie Silviu
Gabriel, născut la data de
12.09.2006, să se realizeze în
comun, de ambii părinţi. Stabilește
locuinţa minorilor împreună cu
tatăl, în Belgia. Obligă părintele
nerezident la plata în favoarea
minorilor a unei pensii de întreţinere în cuantum de 1/3 din venitul
net realizat, lunar( câte 1/6 pentru
fiecare minor), de la data separării
reședinţelor și până la majoratul
copiilor. Obligă pârâta la plata
către reclamant a sumei de 2600
lei, cheltuieli de judecată, reprezentate de onorariul avocaţial, onorariul curatorului, taxa de timbru.

Cu apel in 30 zile de la comunicare,
calea de atac urmând a se depune
la Judecătoria Iași. Pronunţată azi,
26.07.2018, prin punerea soluţiei la
dispoziţia părţilor prin mijlocirea
grefei instanţei.
l În temeiul art. 99 alin. (3) din
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC Clima Lux
To t a l S R L , C I F : 3 2 2 3 2 0 3 3 ,
J25/292/2013, dosar nr. 1003/101
anul 2019 -Tribunalul Mehedinti.
Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 14.06.2019;
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului preliminar
al creanţelor la 21.06.2019;
Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de
la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
preliminar și pentru afișarea tabelului definitiv al creanţelor la
03.07.2019. Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis.
l Se aduce la cunoștință celor
interesați că petentul BINDER
OSCAR a solicitat Judecătoriei
Brașov să se constate că prin joncțiunea posesiei sale cu cea a antecesorilor săi a dobândit dreptul de
proprietate, cu titlu de drept
uzucapiune asupra unei suprafețe
de teren de circa 1000 mp, situată
în prelungirea imobilului înscris în
CF nr. 126445- Brașov, sub nr. top
126445, cu îndeplinirea condițiilor
prevăzute de art. 1052 Cod de
Procedură Civilă. Persoanele interesate pot face opoziție la Judecătoria Brașov în termen de 6 luni de
la data afișării și publicării
prezentei somații. Somația face
parte integrantă din încheierea
pronunțată la data de 24.04.2019
în dosarul civil nr. 10606/197/2018
al Judecătoriei Brașov. Prezenta se
afișează la Judecătoria Brașov, un
exemplar la Primăria Brașov și un
exemplar la Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Brașov.
l Warehouses De Paw Romania
S.R.L. cu sediul in comuna Stefanestii de Jos, Strada Busteni
Nr.36, judetul Ilfov, titular al
planului PUZ-construire WPD
Industrial Park 2 comuna Stefanestii de Jos, judet Ilfov, T36;
37-P311; 318, T40, P.A327 anunta
publicul interesat asupra solicitarii
de obtinere a avizului Favorabil.
Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul
Bucuresti, str.Ernest Juvara,
nr.3-5, sector 6 (tel.021/212.56.93),

in termen de 12 zile calendaristice
de la publicarea anuntului.
l Anunţ public. SC Gegi SRL cu
sediul în Tecuci, Str. Ștefan cel
Mare, nr. 57, județul Galați,
anunță public solicitarea de obținere a autorizației de mediu
pentru obiectivul „DEPOZIT
GEGI” amplasat în Tecuci, str.
Costache Conachi, nr. 38, județul
Galați. Eventualele propuneri și
sugestii din partea publicului
privind activitatea menţionată vor
fi transmise în scris și sub semnătură la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Galați, str.
Regiment 11 Siret, nr. 2, jud.
Galați, Telefon: 0236.460.049; Fax
0236.471.009, email: office@
apmgl.anpm.ro, de luni –joi între
orele 8.00–16.30, vineri între orele
8.00–14.00.
l SC Rewe (România) SRL, cu
sediul în comuna Ștefăneștii de
Jos, str. Bușteni, nr. 7, județul
Ilfov, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
autorizație de mediu, în scopul
desfășurării activității: Comerț cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse alimentare, băuturi și
tutun (Supermarket) pe amplasamentul din municipiul Piatra
Neamț, Strada Plăieșului nr. 2 (în
incinta GALLERIA), județul
Neamț. Informații privind
impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate
zilnic, de luni–joi între orele 8.0014.00 și vineri între orele 8.00–
12.00, la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Neamț din
municipiul Piatra Neamț, P-ţa 22
Decembrie nr. 5. Observațiile,
sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul
A.P.M. Neamț.
l CNAIR SA- DRDP București,
având sediul în bdul.Iuliu Maniu,
nr.401A, municipiul București,
titular al planului/programului
plan urbanistic zonal ”Amenajare
intersecție cu sens giratoriu între
DN 7 și DN 71 la Baldana” localitatea Baldana, comuna Tărtășești,
județ Dâmbovița, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul/programul
menționat și declanșarea etapei de
încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi
consultată la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului
Dâmbovița, din localitatea Târgoviște, str.Calea Ialomiței, nr.1, jud.
Dâmbovița, de luni până joi, între
orele 9.00-15.00 și vineri, între
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orele 9.00-13.00. Observații/
comentarii și sugestii se primesc
în scris la sediul APM Dâmbovița,
în termen de 18 zile de la data
publicării anunțului.
l CNAIR SA- DRDP București,
având sediul în bdul.Iuliu Maniu,
nr.401A, municipiul București,
titular al planului/programului
plan urbanistic zonal”Amenajare
sens giratoriu pe DN 7 Km
23+350 intersecție cu DC 158
dreapta și DC 146A stânga, la
Gulia” localitatea Gulia, comuna
Tărtășești, județ Dâmbovița,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a
avizului de mediu pentru planul/
programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/programului
poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Dâmbovița, din localitatea Târgoviște, str.Calea Ialomiței, nr.1, jud.
Dâmbovița, de luni până joi, între
orele 9.00-15.00 și vineri între
orele 9.00-13.00. Observații/
comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul APM Dâmbovița, în
termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Certasig -Societate de Asigurare și
Reasigurare SA, București, str.
Nicolae Caramfil, nr.61B, Sector 1,
J40/9518/2003, CUI: 12408250.
Societate autorizată de Autoritatea
de Supraveghere Financiară Registrul asiguratorilor și reasiguratorilor -RA-021/2003, Codul LEI
(Legal Entity Identifier)549300TNR84EPNR2QH36. În
atenţia acţionarilor Certasig -Societate de Asigurare și Reasigurare
SA. Consiliul de Administrație al
Certasig -Societate de Asigurare și
Reasigurare SA („Societatea”),
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor Societății
pentru data de 27.06.2019, ora
11.00, la sediul social sau pe data
de 28.06.2019, la aceeași oră și în
același loc, în cazul în care la
prima convocare nu se vor îndeplini condițiile privitoare la
cvorum, cu următoarea Ordine de
zi a Adunării Generale Ordinare:
1.Aprobarea situațiilor financiare
anuale întocmite în conformitate
cu Standardele internaționale de
raportare financiară (IFRS)
aferente anului 2018. 2.Numirea și
împuternicirea unui reprezentant
al acționarilor pentru a întreprinde
toate acțiunile necesare pentru
aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționă-
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rilor convocate prin prezenta și
efectuarea tuturor formalităților
aferente necesare. Toate documentele relevante cu privire la
sus-menționată ordine de zi vor fi
disponibile pentru a fi consultate la
sediul Societății. Data: 15.05.2019.
Ivan Vohlmuth, președinte al
Consiliului de Administrație.

PIERDERI
l Pierdut certificate constatatoare nr. 1054/2007, pentru
Stemar Invest SRL, înregistrată
în Registrul Comerţului sub nr.
J15/144/2007. Declarăm nule.
l SC Miricon SRL, din Brașov,
având J08/620/2000 și
RO13209298, anunț pierderea
certificatului constatator de la
sediul secundar din str.13 Decembrie, nr.209. Îl declar nul.
l Royal Aladine SRL,
J40/18114/2017, CUI38407215
București, sect. 4, Aleea Slătioara
nr. 7, P, Cam. 1, bl. 16, sc. 2, ap.
21, declar pierdut certificat de
înmatriculare. Îl declar nul.
l LVL Trade Services SRL
J40/10710/2016, CUI 36413288,
București, sect. 4, str. Govora nr.
3, parter, bl. 84, sc. 2, ap. 11,
declar pierdut și nul certificat
constatator pentru punct de lucru
din București, sect. 1, Bd. Aerogării nr. 27.
l Pierdut legitimaţie serviciu
STB pe numele Ciobanu Iosif. O
declar nulă.
l Pierdut certificat de înregistrare nr. 712 marca Activ serie
șasiu LX8XCB2A28E161485,
serie motor IP39FMB08161956,
capacitate 49, nr. document 57307
din 17.06.2008 pe numele Petcu
Stelian -Cosmin. Se declară nul.
l Pierdut certificat de cetăţenie
română pe numele Zlotescu Svetlana.
l Pierdut atestat marfă CPI și
atestat ADR pe numele Tătaru
Viorel, eliberate de ARR Mehedinţi. Se declară nule.
l Pierdut card de sănătate pe
numele Dinu Micu, emis de
CNAS.
l Pierdut schiţă -anexă a
contractului de vânzare -cumpărare nr. 2151/25.03.1991, încheiat
între Imobiliara RA Sucursala
Cotroceni și Șerban Gheorghe și
Șerban Daniela. O declar nulă.

