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OFERTE SERVICIU

l Compania Municipala Energetica
Bucuresti S.A., cu sediul in Splaiul
Unirii nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti,
angajeaza personal: muncitori calificati si necalificati dupa cum urmeaza:
Muncitori necalificati -Sudori electric
si autogen Instalatori -Masinist la
masini terasamente Gestionari
-Magaziner. Cerintele posturilor:
-Muncitor necalificat: Invatamant
general; -Sudor electric si autogen:
scoala profesionala/ invatamant
general, certificat calificare in
meseria de sudor (preferabil autorizare ISCIR); -Instalalator: scoala
profesionala/Invatamant general,
certificat calificare in meseria de
instalator -Masinist la masini terasamente: studii medii, atestat profesional, permis conducere categoria
B,C; -Gestionar: studii medii
(diploma bacalaureat), cunostinte
contabilitate primara, legislatie
gestiune, min. 1 an in activitatea de
gestionar; -Magaziner: studii medii
(diploma bacalaureat), cunostinte
contabilitate primara, legislatie
gestiune, min. 1 an in activitatea de
magaziner; CV-urile se pot depune pe
adresa de email office@cmeb.pmb.ro;
alexandra.g.nastase@gmail.com sau
la sediul companiei Splaiul Unirii
nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti. Informatii la telefon: 0372.400.780;
0728.121.056 -Salarii atractive,
tichete de mass, vouchere de vacanta.
l În scopul desfăşurării activităţii
comerciale, în condiţii de eficienţă si
eficacitate, CMEB SA, cu sediul în
Splaiul Unirii, nr.76, Corp A, etaj 1 şi
2, Bucuresti Sector 4, scoate la
concurs, pe durată nedeterminată, cu
normă întreagă 1(un) post analist
servicii clienti. Postul de analist
servicii clienţi face parte din structura Serviciului, Comercial, Aprovizionare, Contracte. Dosarele de
înscriere se vor depune la sediul
companiei începând cu data de
23.12.2019 şi până la data de
06.01.2020, inclusiv, ora 12,00 şi vor
conţine în mod obligatoriu: Cererea
de înscriere la concurs însotita de CV;
copia actului de identitate; copiile
diplomelor de studii şi ale altor acte
ce atestă efectuarea unor specializări/
cursuri necesare ocuparii postului;
adeverinţă care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată
de către medicul de familie. Copiile
de pe actele prezentate vor fi însoţite
de documentele originale. Criteriile
de selecţie şi condiţiile de participare

la concurs, tematica si bibliografia
sunt precizate în Anunţul extins
privind selecţia pentru ocuparea
postului mai sus menţionat şi se
găsesc la sediul companiei, etaj.1, si
pe pagina de internet a CMEB SA la
adresa www.cmeb.com.ro. Informatii
la telefon: 0728.121.056 – Serviciul
Resurse Umane, Salarizare.

de Apel Bucureşti şi pe pagina web:
http://www.cab1864.eu, secțiunea
Resurse Umane- Concursuri/
Examene. Relaţii suplimentare
privind depunerea dosarelor de
concurs la adresa de corespondență
email: infocabuc@just.ro, relațiicab@
just.ro, telefon: 021.319.82.45, fax.
021.319.16.94.

l Şcoala Gimnazială Nr. 86 cu sediul
în: localitatea Bucureşti, strada
Intrarea Reconstrucţiei, nr.6 A,
Sector 3, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post aprobat
prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi
completat de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: îngrijitor -1 post
vacant contractual. Condiţii specifice
de participare la concurs: -nivelul
studiilor: studii generale sau medii.
-vechime în muncă necesară ocupării
postului: minim 5 ani. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului:
Proba practică: data de 21.01.2020,
ora 10,00, la sediul instituţiei. Proba
de interviu: data de 23.01.2020, ora
10,00, la sediul instituţiei. Data limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este
de 13.01.2020, ora 15,00, la sediul
instituţiei. Date contact: Banu Corina
tel.: 0726729446, 0314250608.

l Comuna Ciurea, judeţul Iaşi, cu
sediul în satul Ciurea, comuna
Ciurea, judeţul Iaşi, organizează
concurs, în condiţiile prevăzute de
HG nr. 286/2011, pentru ocuparea,
pe perioadă nedeterminată, a
următoarelor posturi de natură
contractuală: A) În cadrul Primăriei comunei Ciurea- aparat
propriu Primar: -1 (un) post de
Expert (cadastru) în cadrul Biroului de urbanism, cadastru şi
amenajarea teritoriului; -1 (un) post
de Referent M I în cadrul
Compartimentului financiar-contabilitate. B) În cadrul Serviciului de
Gospodărie Comunală Ciurea: -1
(un) post de Muncitor Calificat
(electrician); -1 ( un) post de
Muncitor Calificat (mecanic utilaj).
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba practică: 28.01.2020, ora
10.00; -Interviu: 28.01.2020, ora
15.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
A) Condiţiile generale prevăzute
de art.3 din HG nr. 286/2011; B)
Condiţii specifice posturilor:
-pentru postul de Expert
(Cadastru) în cadrul Biroului de
Urbanism, Cadastru şi Amenajarea Teritoriului din Primăria
Ciurea candidaţii trebuie să facă
dovada absolvirii studiilor superioare de lungă/ scurtă durată, cu
diplomă de licenţă, în specialitatea
,,măsurători terestre şi cadastru‘’
şi să aibă o vechime în această
specialitate de minim 2 ani.
-pentru postul de Referent M I în
cadrul Compartimentului financiar-contabilitate din Primăria
Ciurea candidaţii trebuie să facă
dovada absolvirii studiilor medii,
cu diplomă de bacalaureat, profil
economic/ Certificat de absolvire
cursuri de perfectionare în domeniul economic şi să aibă o vechime
în această specialitate de minim
10 ani. -pentru postul de Muncitor
Calificat (electrician) din cadrul
Serviciului de Gospodărie Comunală Ciurea, candidaţii trebuie să
facă dovada absolvirii studiilor
medii sau şcoală profesională ori
să prezinte Certificat de absolvire
cursuri de perfecţionare în meseria
de electrician şi cu o vechime de
minim 6 luni în câmpul muncii,
-pentru postul de Muncitor Calificat (mecanic utilaj) din cadrul
Serviciului de Gospodărie Comunală Ciurea, candidaţii trebuie să
facă dovada absolvirii studiilor
medii sau şcoală profesională ori
să prezinte Certificat de compe-

l Editura Academiei Române, cu
sediul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr.13, sector 5, la telefon
021/3188146, scoate la concurs pe
data de 20.01.2020 ora 11.00 probă
practică şi 22.01.2020 ora 11.00
interviu)- 1 post tehnoredactor IA
(S). Cerinţele postului: absolvent
studii superioare (cu diplomă de
licenţă); cunoştinţe de operare PC
(programe: Microsoft Office Word,
Adobe Acrobat, Adobe InDesign,
Photoshop); experienţă în muncă:
minimum 15 ani; capacitate de adaptare, comunicare, lucru în echipă,
eficienţă; cunoştinţe limbi străine
(engleză/ franceză) nivel mediu.
l Curtea de Apel Bucureşti organizează concurs, în condiţiile legii,
pentru ocuparea funcţiilor publice de
execuţie vacante, după cum urmează:
Tribunalul Ilfov: -2 posturi consilier
Clasa I Grad profesional principal:
studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiințelor economice, vechime în specialitate minim 5
ani; Cererile şi dosarele profesionale
vor fi depuse la sediul Curţii de Apel
Bucureşti– Splaiul Independenţei,
nr.5, sector 4, mezanin, camera M01,
în perioada 23 decembrie 2019– 13
ianuarie 2020 (inclusiv). Concursul se
va desfăşura la sediul Curţii de Apel
Bucureşti, Splaiul Independenței
nr.5, sector 4, iar proba scrisă se va
susține în data 3 februarie 2020, ora
16,00. Proba de interviu se susține în
maxim 5 zile de la susținerea probei
scrise. Condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la
concurs, vor fi afişate la sediul Curții
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Primăria municipiului Alexandria, cu sediul in str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, in
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.
388/29.11.2019, organizeaza licitatie publica pentru vânzarea unui teren in suprafata de
24,00 mp, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat
in strada 1 Decembrie, nr. 172A.
Licitația va avea loc in data de 21 ianuarie 2020 orele 11:00 la sediul Primăriei
Municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr.139.
Documentația de licitație poate fi studiata si achiziționata, contra cost, la sediul Primariei
municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
Împotriva licitației se poate face contestație in condițiile Legii 554/2004, a contenciosului
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii suplimentare se pot obține la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat
din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int. 132.
Clarificările privind licitația se pot obtine maxim pana la data de 13 ianuarie 2020.
Primăria municipiului Alexandria, cu sediul in str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, in
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.
385/29.11.2019, organizeaza licitatie publica pentru vânzarea unei construcții,
aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu suprafata
construita desfasurata de 128,00mp, situată in strada Agricultori, nr. 27A, cvartal 105.
Licitația va avea loc in data de 21 ianuarie 2020 orele 11:00 la sediul Primăriei
Municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr. 139.
Documentația de licitație poate fi studiata si achiziționata, contra cost, la sediul Primariei
municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
Împotriva licitației se poate face contestație in condiț iile Legii 554/2004, a contenciosului
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii suplimentare se pot obține la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat
din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int. 132.
Clarificările privind licitația se pot obtine maxim pana la data de 13 ianuarie 2020.
Primăria municipiului Alexandria, cu sediul in str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, in
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.
400/29.11.2019, organizeaza licitatie publica pentru vânzarea unui teren in suprafata de
5,00 mp, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,cu
numar cadastral 25650, situat in strada Constantin Brâncoveanu, nr. 42-44.
Licitația va avea loc in data de 21 ianuarie 2020 orele 11:00 la sediul Primăriei
Municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr. 139.
Documentația de licitație poate fi studiata si achiziționata , contra cost, la sediul Primariei
municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
Împotriva licitației se poate face contestație in condiț iile Legii 554/2004, a contenciosului
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii suplimentare se pot obține la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat
din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int. 132.
Clarificările privind licitația se pot obtine maxim pana la data de 13 ianuarie 2020.

tenţe profesionale pe domeniul
lucrări la terasamente şi cu o
vechime de minim 5 ani în câmpul
muncii. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
până la data 15.01.2020, ora 14:00,
la sediul Primăriei comunei
Ciurea, judeţul Iaşi. Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 8
din sediul Primăriei comunei
Ciurea, persoana de contact
Mercaş Robert, telefon /fax
0232296260.
l Spitalul Clinic de Urgenţă de
Chirurgie Plastică Reparatorie şi
Arsuri cu sediul în Bucureşti, Calea
Griviței nr. 218, sector 1, telefon021/2240947, fax 021/2240930, Cod
Fiscal 4967072, reprezentat prin
Hirțea Carmen Simona, având
funcţia de Manager Interimar organizează în perioada 17.01.2020, proba
scrisă– 23.01.2020, proba interviu,
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante,
cu normă întreagă, pe perioadă
nedeterminată, în conformitate cu
HGR 286/2011 modificată prin
H.G.R nr.269/2016 pentru aprobarea
Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant, corespunzător funcțiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare ale personalului
contractual din sectorul bugetar

plătit din fonduri publice: Denumirea
posturilor: -1 post asistent medical
(PL)- Secția Clinică Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă I
Arşi; -1 post asistent medical debutant (PL)- Secția Clinică Chirurgie
Plastică, Microchirurgie Reconstructivă II; -2 posturi asistent medical
(PL)-Compartiment A.T.I.; -1 post
asistent medical debutant– Farmacie
Spital; -1 post brancardier- Secții
spital; -2 posturi infirmieră- Secții
spital; -2 posturi muncitor treapta II
fochist (categoria 4,5,6) autorizați
I.S.C.I.R. -Echipa de muncitori; -1
post muncitor treapta II bucătar
(categoria 4,5,6)- Echipa de muncitori; -2 posturi muncitor necalificatEchipa de muncitori. -12 posturi
îngrijitoare- Secții spital. Condiţii
generale: -să fie ceţăţean român sau
ceţăţeanul unui stat aparţinând U.E.;
-cunoaşte limba română scris şi
vorbit; -are vârsta minimă reglementată de prevederile legale. Dosarul de
înscriere la concurs va cuprinde
următoarele documente: -cerere de
înscriere la concurs, adresată conducătorului unității; -act identitate în
original şi copie; -documente în
original şi copie, care să ateste
nivelul studiilor, diplomă şcoală generală, diplomă bacalaureat, diplomă
absolvire şcoală sanitară postliceală
în specialitatea medicină generală,
acte care atestă efectuarea unor
cursuri/ specializări; -certificat de
membru O.A.M.G.M.A.M.R şi aviz
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anual, în termen; -asigurare de
malpraxis. -copia carnetului de
muncă şi/sau adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă după data
de 01.01.2011, în meserie sau în specialitatea studiilor; -cazierul judiciar;
-certificat de membru O.A.M.G.M.
A.M.R şi aviz anual, în termen;
-asigurare de malpraxis. -adeverinţă
medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată
de medicul de familie; -curriculum
vitae. Condiţii specifice: -şcoala sanitară post liceală şi minim 6 luni
vechime, pentru postul de asistent
medical generalist; -şcoala generală şi
minim 6 luni vechime în muncă,
pentru postul de infirmieră. Data
limită până la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs, este
09.01.2020, orele 15:00, reprezentând
10 zile lucrătoare de la afişarea anunţului la sediul spitalului. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei sau la telefon 021/2240947
int. 124: biroul RUNOS. Informaţii
privind desfăşurarea concursului
sunt afişate pe pagina de internet a
spitalului: www.arsuri.ro.
l Centrul Naţional de Cultură a
Romilor - Romano Kher organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de executie
pe perioada nedeterminata, vacante:
1 post de execuţie - Consilier - grad
IA - Compartiment Relaţii publice: studii superioare de lungă durată/
studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă: jurnalism si stiintele comunicarii; - vechimea în specialitatea cerută de post - minim 2 ani;
- vechime în muncă minim 3 ani. 1
post de execuţie - expert - grad IA Compartiment Financiar: - studii
superioare de lungă durată/studii
superioare absolvite cu diploma de
licenţă in domeniul economic; vechime în domeniul financiar contabil minim 5 ani din care cel
putin 1 an experienta in cadrul
proiectelor cu finantare externa.
Concursul va avea loc la sediul din
Splaiul Independenţei, nr.202A, etaj
9, sector 6, Bucureşti, în data de
17.01.2020 ora 10.00 proba scrisă si
proba interviu in data de 27.01.2020.
Relaţii suplimentare la secretarul
comisiei, telefon 021/313 52 11 sau pe
pagina de internet www.cncr.gov.ro.
l Primăria Comunei Cornetu cu
sediul în şos. Alexandriei nr. 140,
comuna Cornetu, județ Ilfov, în baza
O.U.G.57/03.07.2019 si Legea 53/2003
republicată, cu modificările si
completările ulterioare, organizează
concurs pentru ocuparea postului
vacant de ingrijitor, normă întreagă,
perioadă nedeterminată - Biroul
Administrativ Invătămant. Condiţii
de participare la concurs: - studii
generale sau studii medii; - curs
notiuni fundamentale de igienă
absolvit sau in curs de absolvire; vechime în muncă minim 5 ani; Atributii specifice postului: 1. Abilităti de
relationare-comunicare cu intreg
personalul unitătii de invătămant si
administrativ-teritoriale; 2. Abilităti
de muncă in echipă; 3. Răspunde de
starea de curătenie si igiena in
sectorul repartizat; 4. Respectă
responsabilitătile din fisa postului; 5.
Efectuează alte sarcini trasate de
către conducere in limita capacitătii
sale fizice si intelectuale si a programului de lucru. Acte necesare pentru

dosarul de inscriere la concurs: 1.
Cerere de inscriere; 2. Copia actului
de identitate sau orice alt document
care atestă indetitatea potrivit legii,
după caz; 3. Curriculum vitae; 4.
Copiile documentelor care să ateste
nivelul studiilor absolvite si ale altor
acte care atestă efectuarea unor
specializări; 5. Carnetul de muncă,
extras din REVISAL sau, după caz,
adeverinte care să ateste vechimea in
muncă, in meserie sau, după caz in
specialitatea studiilor, in copie; 6.
Cazierul judiciar, in original; 7.
Adeverintă medicală care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată de medicul de familie al
candidatului sau de către unitătile
sanitare de medicina muncii abilitate.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: data
03.02.2020, ora 11:00, la sediul instituției iar interviul in data de
07.02.2020, ora 11:00. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituției
în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.
Conditiile de participare la concurs si
bibliografia vor fi afisate la sediul
insititutiei si pe site-ul Primăriei
Comunei Cornetu. Date contact :
021/468.92.20, doamna Crucianu
Florentina - Consilier.
l Spitalul Clinic de Urgenţă
“Bagdasar - Arseni”, cu sediul în
Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12,
Sector 4, organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a
următoarelor posturi vacante, corespunzator functiilor contractuale, în
cadrul structurilor organizatorice din
spital după cum urmează: - 1 post de
asistent medical generalist (PL) diploma de bacalaureat; - diploma de
scoala postliceala; - 6 luni vechime in
specialitate. - 1 post de asistent
medical debutant generalist (PL); diploma de bacalaureat; - diploma de
scoala postliceala; - fara vechime in
specialitate. - 0,5 post de fizician; diploma de bacalaureat; - diploma de
licenta in specialitate; - curs de specialitate/stagiu de pregatire in domeniul Radiochirurgiei Stereotactice, cu
atestat /adeverinta /certificat de
absolvire acordat de un Centru Acreditat LEKSELL - GAMMA – KNIFE
PERFECXION sau ICON; - 6 luni
vechime in specialitate. - 1 post de
inginer specialist IA - diploma de
bacalaureat; - diploma de licenta; - 6
ani si 6 luni vechime in specialitate. 2 posturi de muncitor calificat I lacatus mecanic; - Scoala generala;
- certificat de calificare profesionala
- lacatus mecanic; - 9 ani vechime in
meserie. - 1 post de muncitor calificat
I - electrician; - Scoala generala; certificat de calificare profesionala electrician; - 9 ani vechime in
meserie. - 1 post de muncitor calificat
IV - liftier - scoala generala; - autorizatie ISCIR; - disponibilitate de lucru
in ture. - 1 post de muncitor calificat
II - liftier; - scoala generala; - autorizatie ISCIR; - 6 ani vechime in
meserie. Concursul se va desfăşura la
sediul instituţiei, astfel: 1. Selecția de
dosare - 14.01.2020, se afişează la
avizierul unității şi pe site-ul spitalului. 2. Proba scrisă - 21.01.2020, ora
09.00., în amfiteatrul U.P.U. 3. Proba
practică - 27.01.2020, ora 09.00., în
cadrul structurilor organizatorice. 4.
Interviul - 30.01.2020, ORA 09.00., în
amfiteatrul U.P.U. Persoanele interesate pot depune dosarul de înscriere

luni / 23 decembrie 2019
în perioada 24.12.2019-10.01.2020
(inclusiv), ora 14.00, la sediul spitalului - Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021 334 30 25, interior 1122 şi 1123
Serviciul R.U.N.O.S. şi pe site-ul
spitalului www.bagdasar-arseni.ro.
l Comuna Heleşteni, judeţul Iaşi,
organizează concurs pentru ocuparea
unei funcţii contractuale de referent
cultural, grad II -temporar vacantă,
din Aparatul de Specialitate al
Primarului Comunei Heleşteni în
cadrul Compartimentului Cultură.
Condiții de desfăşurare a concursului: -Proba scrisă se va desfăşura în
data de 13.01.2020, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei Heleşteni,
judeţul Iaşi; -Interviul se va desfăşura în data de 15.01.2020, ora 10.00,
la sediul Primăriei Comunei Heleşteni, judeţul Iaşi. Dosarele de
înscriere se vor depune în termen de 5
zile lucrătoare de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Heleşteni. Condiţiile de participare la
concurs: În vederea înscrierii la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute
de art.3 din HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţii de studii şi de vechime:
-studii superioare, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
-minim 1 an vechime. Condiţiile de
desfăşurare a concursului, condiţiile
de participare la concurs, bibliografia
şi actele solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere sunt afişate şi la
sediul Primăriei Comunei Heleşteni,
judeţul Iaşi. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Heleşteni,
persoană de contact: Bortaş Paul
Radu -secretarul comunei Heleşteni,
tel.nr.0232.716.768, 0724.082.227.
l În temeiul prevederilor HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, Primăria
Oraşului Drăgăneşti-Olt, județul Olt,
cu sediul în localitatea Drăgăneşti-Olt, str.N.Titulescu, nr.150,
organizează concurs în data de
20.01.2020, ora 10.00 (proba scrisă)
pentru ocuparea unor funcții
contractuale de execuție vacante,
după cum urmează: 1.Consilier,
gradul II, studii superioare, în cadrul
Compartimentului Administrație
Publică Locală, Registratură.
Condiții: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 1 an.
2.Îngrijitor, studii medii /generale în
cadrul Bibliotecii „Dumitru Popovici”. Condiții: studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat /adeverință sau studii generale dovedite cu
adeverință, vechime în muncă: 6 luni.
Concursul se va desfăşura la sediul
instituţiei. Proba interviu se susţine în
termen de 4 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise, data şi ora
susţinerii se vor afişa la sediul instituţiei. Bibliografia, actele necesare
pentru dosarele de înscriere la
concurs, precum şi alte informaţii
sunt afişate la sediul instituţiei şi pe
pagina de internet: http://www.draganesti-olt.ro. Dosarele de concurs se
depun la sediul instituţiei în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al

României, Partea a III-a. Relaţii
suplimentare la telefoanele:
0249.465.815/ 0249.465.102.
l Spitalul Municipal „Caritas”, cu
sediul în localitatea Roşiorii de Vede,
str.Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru ocuparea
următoarei funcţii contractuale
vacante, pe durată nedeterminată,
conform HG nr.286/2011: -asistent
medical farmacie, 1 post vacant
-Farmacie cu circuit închis.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 22.01.2020,
ora 10.00; -Proba interviu: 27.01.2020,
începând cu ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -Diplomă de absolvire şcoală
postliceală sanitară -specializare
farmacie; -Vechime în specialitate:
minimum 6 luni. 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 Spitalului Municipal „Caritas”
Roşiorii de Vede. Relaţii suplimentare
la sediul Spitalului Municipal
„Caritas”, biroul RUNOS, telefon:
0247.406.689, int.189, persoană de
contact: ec.Drambu Adrian -secretarul comisiei de concurs.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Comuna Văcăreni, cu sediul în localitatea Văcăreni, str.Principală, nr. 111,
județul Tulcea, în baza OUG
nr.57/2019, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
vacant, pe perioadă nedeterminată,
pentru funcție publică. Denumirea
postului: consilier achiziții publice,
clasa I, grad profesional debutant,
Compartiment Achiziții publice.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul ştiințelor juridice sau în
domeniul ştiințelor economice;
-competențe în domeniul tehnologiei
informației, nivel mediu; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu se solicită. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului: -proba scrisă în data de
27.01.2020, ora 10.00, la sediul instituției; -interviul în data de
29.01.2020, ora 10.00, la sediul instituției. Dosarele de înscriere se depun
la sediul instituției în perioada
23.12.2019-13.01.2020. Date contact:
Localitatea Văcăreni, str.Principală,
nr.111, județul Tulcea, tel./fax:
0240.541.539, e-mail: primariavacareni@yahoo.com, persoană de
contact: Țăranu Ioana, referent asistent, Compartiment Resurse Umane.
l În conformitate cu prevederile
Legii nr.95/2006, privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale OMS
nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor
pentru ocuparea funcţiilor specifice
comitetului director din spitalele
publice, modificat de art.1 din OMS
nr.954/2017, Spitalul Municipal
„Costache Nicolescu”, cu sediul în
Drăgăşani, str.Dr.Bagdasar, nr.2,
județul Vâlcea, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiei
specifice comitetului director al
unităţii, după cum urmează: -1 post

de director medical. La concurs/
examen se pot înscrie candidaţii care
îndeplinesc, cumulativ, criteriile
generale şi specifice. Criteriile generale sunt următoarele: a)au domiciliul stabil în România; b)nu au fost
condamnaţi definitiv pentru săvârşirea 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
săvârşite cu intenţie, care i-ar face
incompatibili cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c)au o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; d)nu au vârsta de
pensionare, conform prevederilor
legale în vigoare. Criteriile specifice
sunt următoarele: 1.sunt absolvenţi
de învăţământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul medicină,
specializarea medicină; 2.sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; 3.au
minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă. Concursul/examenul
pentru ocuparea funcţiei de director
medical al unităţii se va organiza în
data de 21.01.2020, ora 9.00 -proba
scrisă, respectiv data de 22.01.2020,
ora 9.00 -susţinere orală a proiectului
de specialitate, ora 14.00 -interviul de
selecţie, la sediul unităţii. Data-limită
până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este
10.01.2020. Bibliografia pentru
concurs/examen şi temele-cadru
pentru proiectul de specialitate se
afişează la sediul Spitalului Municipal „Costache Nicolescu” Drăgăşani şi se publică pe site-ul spitalului:
www.smcnd.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefonul:
0372.893.135 -Biroul Resurse Umane.
l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa
localitatea Bucureşti, Şos.Vergului,
nr.12, Sector 2, organizează la sediul
spitalului concurs pentru ocuparea
următorului post vacant contractual
de execuție, perioadă nedeterminată,
conform HG nr.286/2011 şi Dispoziției Primarului General al Capitalei
1709/29.12.2014, de: -1 post referent
de specialitate II -Serviciul Administrativ Tehnic. Condițiile generale şi
specifice: -studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă
în domeniile: ştiințe economice,
ştiințe juridice, ştiințe inginereşti,
ştiințe administrative; -3 ani şi 6 luni
vechime în specialitatea studiilor;
-concurs pentru ocuparea postului.
Data concursului: -20.01.2020 -proba
scrisă, ora 10.00; -27.01.2020 -interviul, ora 10.00. Data-limită de depunere a dosarelor: 10.01.2020, ora
15.00. Calendarul de desfăşurare a
concursului, bibliografia şi tematica
se afişează la sediul şi pe site-ul spitalului: www.spitalmalaxa.ro. Date de
contact: ec.Anghel Daniela,
tel.021.255.50.85.
l Primăria Comunei Dumbrava, cu
sediul în comuna Dumbrava, strada
Principală, numărul 448, judeţul
Prahova, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de muncitor necalificat, 3
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posturi vacante, Compartiment
Administrativ/Serviciul Comunal,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 21.01.2020,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
27.01.2020, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii generale; -nu necesită
vechime. 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
Primăriei Comunei Dumbrava.
Relaţii suplimentare la sediul: Registratura Primăriei Comunei
Dumbrava, persoană de contact:
Picior Elena, telefon 0244.471.400,
fax 0244.471.921, e-mail: primariadumbrava@gmail.com
l Primăria Oraşului Uricani, cu
sediul în Uricani, str.1 Mai, nr.6,
judeţul Hunedoara, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant, conform HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Denumirea
postului: Îngrijitor în cadrul
Compartimentului Administrativ şi
Transport. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor:
învățământ profesional absolvit cu
diplomă sau alt document doveditor;
-vechime în muncă: nu se cere. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului: -Proba practică în data de
21.01.2020, ora 10.00, la sediul instituției; -Proba interviu în data de
27.01.2020, ora 10.00, la sediul instituției. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării, la sediul Primăriei
Oraşului Uricani. Relaţii suplimentare şi coordonatele de contact
pentru depunerea dosarelor de
concurs: sediul Primăriei Oraşului
Uricani, Compartiment Resurse
Umane, telefon: 0254.511.121/fax:
0254.511.127, e-mail: primariauricani@gmail.com
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu
sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale: -4 (patru)
posturi liftier, nivel studii M -perioadă nedeterminată. Acte necesare în
vederea participării la concurs:
-cererea de înscriere la concurs;
-copia actului de identitate; -copia
certificatului de naştere, de căsătorie;
-copie acte studii şi alte acte care
atestă efectuarea unor specializări
(cursuri); -autorizare ISCIR; -copia
carnetului de muncă sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitate;
-cazierul judiciar; -certificat de integritate comportamentală; -adeverinţă
medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare; -curriculum vitae. Condiţii de participare
la concurs: -are cetăţenie română,
cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului European şi
domiciliul în România; -cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; -are
vârsta-limită reglementată de prevederile legale; -are capacitate deplină
de exerciţiu; -are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeve-

rinţei medicale eliberată de medicul
de familie sau de unităţi sanitare
abilitate; -îndeplineşte condiţiile de
studii şi, după caz, de vechime sau de
condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs; -nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârşirea 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
săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii pentru
ocuparea posturilor vacante şi
temporar vacante, conform Ordinului MS nr.1470/2011: -autorizare
ISCIR; -concurs pentru ocuparea
postului. Concursul se va desfăşura
la sediul unităţii conform calendarului următor: -21 ianuarie 2020, ora
11.00- proba scrisă; -23 ianuarie
2020, ora 11.00- interviul. Data-limită pentru depunerea dosarelor la
concurs: 13 ianuarie 2020, ora 15.00.
Relaţii suplimentare Compartiment
RUNOS, tel.021.222.35.59.
l Spitalul de Psihiatrie „Sf.Maria”
Vedea, cu sediul în Vedea, județul
Argeş, organizează în conformitate
cu HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concurs
pentru ocuparea a două posturi
contractual vacante de asistent
medical şef (PL) în cadrul Secției
Psihiatrie I şi Secției Psihiatrie II.
1.Concursul se desfăşoară în cadrul
Spitalului de Psihiatrie „Sf.Maria”
Vedea astfel: -în data de 22.01.2020,
ora 10.00, pentru proba scrisă; -în
data de 29.01.2020, ora 10.00, pentru
interviu. 2.Condiții specifice de participare la concurs: -diplomă de Școală
Sanitară Postliceală; -sunt asistenți
medicali principali; -5 ani vechime în
funcția de asistent medical; -certificat
de membru OAMGMAMR însoțit de
avizul anului în curs; -certificat de
absolvire a programului de educație
medicală continuă „Management
spitalicesc pentru asistenții şefi”
organizat de Școala Națională de
Sănătate Publică Management şi
Perfecționare în Domeniul Sanitar
Bucureşti. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de zece zile lucrătoare de la
data afişării anunțului (termen-limită: 13.01.2020, ora 14.00), sediul
Spitalului de Psihiatrie „Sf.Maria”
Vedea- Biroul RUNOS. Pe site-ul
Spitalului de Psihiatrie „Sf.Maria”
Vedea, respectiv: www.spitalpsihiatriesfmaria.ro, şi la avizierul spitalului se af lă afişate: -anunțul;
-tematica şi bibliografia de concurs;
-fişa postului vacant. Relații suplimentare la telefon: 0248.248.109,
biroul RUNOS şi pe: www.spitalpsihiatriesfmaria.ro
l Școala Gimnazială „Mihai
Viteazul” Oraşul Pucioasa, str.
Fîntînilor, nr.18, județul Dâmbovița,
organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractual
vacante aprobate prin HG
nr.286/2011, modificată şi completată
de HG nr.1027/2014: 1.Administrator
patrimoniu -1 post normă întreagă,
perioadă nedeterminată -studii medii
(Legea 1/2011), vechime în specialitatea postului minim 18 luni. 2.
Îngrijitoare la şcoală -2 posturi

normă întreagă, perioadă nedeterminată -studii medii/generale, absolvent
curs igienă, vechime în specialitatea
postului minim 7 ani. Concursul
pentru cele trei posturi contractuale
vacante se va organiza la Școala
Gimnazială „Mihai Viteazul” Oraşul
Pucioasa, str.Fîntînilor, nr.18, județul
Dâmbovița, astfel: -proba scrisă
administrator patrimoniu, 21 ianuarie 2020, ora 16.00; -proba practică
îngrijitor şcoală, 21 ianuarie 2020,
ora 16.00; -interviul în data de 22
ianuarie 2020, ora 14.00, pentru
ambele posturi. Dosarele de înscriere
se depun până la data de 13 ianuarie
2020, ora 16.00, la secretariatul Școlii
Gimnaziale „Mihai Viteazul” Oraşul
Pucioasa, județul Dâmbovița. Documentele, condiţiile generale şi specifice de participare la concurs,
calendarul detaliat de desfăşurare a
concursului, bibliografia sunt afişate
la sediul şcolii şi pe site-ul: www.
sgmvp.ro. Contact telefon/fax:
0245.760.412, e-mail: scoala_1_
mihai_viteazul_pucioasa@yahoo.
com, web: www.sgmvp.ro
l Primăria comunei Lipovu, cu
sediul în localitatea Lipovu, județul
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractual
vacante de Asistent Medical Comunitar debutant în cadrul aparatului
de specialitate a primarului comunei
Lipovu, jud. Dolj- 1 post, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: Proba scrisă în
data de 05.02.2020, ora 10.00. Proba
interviu în termen de 5 zile lucrătoare
de la desfăşurarea probei scrise.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: condițiile generale
sunt cele prevăzute la art.3 din HG
nr.286/2011 cu modificările şi
completările apărute ulterior. Condițiile specifice de participare la
concurs, valabile pentru postul corespunzător funcției contractuale
vacante de Asistent Medical Comunitar debutant în cadrul Compartimentului Asistență Socială din
aparatul de specialitate al primarului
comunei Lipovu, jud.Dolj: absolvent
al unei forme de învățământ superior, finalizat cu diplomă de licență
sau postliceale în specialitatea Asistent medical generalist, conform
OMSF nr.66/2002, este membru al
Ordinului Asistenților Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenților
Medicali din România, cu certificat
vizat la zi, cunoştințe Pc (Word,
Excel, Powerpoint)- nivel mediu; nu
necesită vechime în câmpul muncii.
Candidații vor depune dosarele 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 Lipovu. Bibliografia de
concurs se afişeaza la sediul insituției. Relații suplimentare la sediul
Primăriei comunei Lipovu, persoana
de contact: Albu Liviu Alexandru,
telefon: 0763.613.939.
l Casa Artelor Dinu Lipatti- serviciu
public de interes local al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Bdul Lascăr Catargiu, nr.12,
sector 1, organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual de
execuţie vacant, în cadrul Compartimentului „Administrativ” -1 post–
Magaziner– nivel Studii M,G

III

Citaţie: SC DRIAS MIR SRL cu sediul în Craiova, str. A.
I. Cuza, nr. 2, bl. 150, apt., scara B2, ap. 7, jud. Dolj,
este citată la Judecătoria Craiova, din str. A. I. Cuza,
nr. 30, complet Civil 32cc, în ziua de 27.01.2020, ora
09:00, în calitate de chemată în garanţie, în proces cu
Municipiul Craiova prin Primar, în calitate de pârât
pentru fond - pretenţii, ce face obiectul dosarului nr.
20621/215/2018.
Citaţie: IONESCU DAN cu ultimul domiciliu cunoscut în
Craiova, str. Făgăraş, bl. D21, sc. 1, ap. 18, jud. Dolj,
este citat la Judecătoria Craiova, din str. A. I. Cuza, nr.
30, complet Civil 9, în ziua de 03.02.2020, ora 09:00,
în calitate de chemat în garanţie, în proces cu
Municipiul Craiova prin Primar, în calitate de pârât
pentru fond - pretenţii, ce face obiectul dosarului nr.
9523/215/2018.
-.•Condiţii specifice privind ocuparea
postului: a) Studii generale şi/sau
studii medii; b) Vechime muncă:
minimum 5 ani; c) Vechime în specialitate- minimum 6 luni; d) Cunoştinţe de operare/ programare pe
calculator: Microsoft Office, Internet
nivel mediu; e) comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă; f) excelente abilități de
comunicare, amabilitate şi muncă în
echipă; g) rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios,
perseverență. Concursul va consta în
trei etape succesive, după cum
urmează: •selecția dosarelor; •proba
scrisă; •interviul; Proba scrisă va
avea loc în data de 22.01.2020 ora
10.00, la sediul Casei Artelor Dinu
Lipatti, Bdul Lascăr Catargiu, nr.12,
sector 1. Interviul se va desfăşura
într-un termen de maximurn 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise. În vederea participării la
concurs, candidaţii depun dosarul de
concurs începând cu 30.12.2019
până la data de 15.01.2020 inclusiv,
între orele 10.00–16.00, la sediul
Casei Artelor Dinu Lipatti, Bdul
Lascăr Catargiu, nr.12, sector 1;
Informaţii suplimentare se pot obţine
la numărul de telefon 0753.57.53.67;
email: office@casaartelordinulipatti.
ro.

VÂNZĂRI CASE
l Vând Casă 251mp + dependințe
150mp + teren 3.100 mp, str. Princip a l ă , P u r c ă r e n i , A r g e ş . Te l .
0723.410.612.

CITAŢII
l Carp Lucian cu ultim domiciliu în
Braşov, str. Vişinului, nr. 8, bl. A3, sc.
A, ap. 19 este citat la Judecătoria
Braşov, în dosarul 22784/197/2019, în
data de 03.02.2020 sala J2 - C30, ora
9:00, în calitate de intimat, petent
fiind Carp Ioan.
l Se citează Simon Christine,
Polosan Hera Ruxandra în dosar
837/217/2012* al Judecătoriei Darabani la data de 28 ianuarie 2020.
l Apetrei Aurel Octavian este citat
la Judectoria Săveni, în data de
0 9 . 0 1 . 2 0 2 0 î n d o s a r n r.
1196/297/2018.
l Se citeaza numitul Achim Partenie
cu ultimul domiciliu cunoscut in
Zam la nr. 19, jud. Unedoara, in

dosar 6150/221/2017 pe rolul Judecatoriei deva cu termen de judecata la
data de 15.01.2020, avand ca obiect
uzucapiune asupra terenului din
imobilul inscris in CF nr. 60927 Zam
(nr. vechi 621), cu nr. top nou 60927
(nr. top vechi 1097; 1100), situate in
Zam la nr. administrative 19,
constand in teren intravilan in suprfata de 1200 mp, inscris in CF-ul
mentionat la pozitia A1.

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 In conformitate cu prevederile art.
18 alin. 3 din legea nr. 14/2003 a
partidelor politice , se publica
prezentul anunț privind depunerea la
data de 17.12.2019 la registratura
Tribunalului Bucureşti a cererii
privind înregistrarea ca partid politic
cu denumirea Platforma social -liberală , cerere ce formează obiectul
dosarului 38025/3/21019.
l Anunț public la solicitarea avizului
de gospodarire a apelor. S.C.
Remservice S.R.L., cu sediul social in
jud. Valcea, com. Maciuca, sat
Oveselu, anunta publicul interesat
asupra depunerii documentatiei
tehnice in vederea obtinerii avizului
de gospodarire a apelor pentru investitia: «Amenajare piscicola si imprejmuire, in comuna Ionesti, jud.
Valcea». Persoanele care doresc sa
obtina informatii suplimentare sau
care intentioneaza sa transmita
observatii, sugestii si recomandari se
pot adresa la sediul SC Remservice
SRL, tel. 0250702017, fax
0250702981, la sediul Administratiei
Bazinale de Apa Olt – Sistemul de
Gospodarire a Apelor Valcea, strada
Posada nr. 21, Ramnicu Valcea,
judetul Valcea si la sediul primariei
Ionesti, intre orele 8,00 - 16,00.
l Anunţ public Dezbatere publică.
SC Remservice SRL, cu sediul în
Com Maciuca, jud. Valcea, CUI
18414510, anunţă publicul interesat
asupra disponibilizarii proiectului de
plan, precum si definitivarea Raportului de Mediu pentru PUZ „Amenajare iaz piscicol si imprejmuire”,
amplasata în Comuna Ioneşti,
Județul Vâlcea şi organizarea dezba-
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terii publice a acestuia, în ziua de
10.02.2020 la ora 15.00, la Sala de
ședințe a APM Vâlcea, str. Remus
Bellu, nr.6, Râmnicu Vâlcea. La
această dezbatere vor participa reprezentanții: APM Vâlcea, Gărzii de
Mediu Vâlcea, DSP Vâlcea, ANANP
Vâlcea și SGA Vâlcea. Planul Urbanistic Zonal și Raportul de Mediu pot
fi consultate la sediul APM Vâlcea,
mun. Râmnicu Vâlcea, str. Remus
Bellu, nr.6, zilnic de luni până vineri
între orele 9.00-13.00. Opiniile,
comentariile și propunerile vor fi
transmise în scris la sediul APM
Vâlcea în termen de 45 zile calendaristice de la data publicării anunţului.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Valcea (Fax:
0250/737921, e-mail: office@apmvl.
anpm.ro.
l Anunţ prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea Administrativ-Teritorială Păunești, din judeţul
Vrancea, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.57, 66, 67, 69,
79, 81, începând cu data de 30.12.2019,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Păunești, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
l Anunt public privind decizia de
emitere a acordului de mediu. SC
Pajo Agriculture SRL, prin Binder
Ettien Tiberiu anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
,,Modernizare unitate productie
nutreturi combinate”, amplasat in
judetul Valcea, orasul Babeni, strada
Calea lui Traian, nr. 176. Proiectul
acordului de mediu si informatiile
relevante pentru lurea deciziei pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Valcea str. Remus
Bellu, nr.6, Rm. Valcea, judetul Valcea
in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14,
precum si la urmatoarea adresa de
internet www.apmvl.anpm.ro. Observatiile/contenstatiile publicului se
primesc la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Valcea din str.
Remus Bellu, nr.6, Rm. Valcea,
judetul Valcea, in termen de 10 zile de
la data publicarii anuntului pe pagina
de internet a Agentiei pentru Protectia
Mediului Valcea.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator Al Adunării Generale a
Asociaţilor a Societăţii DS Smith
Paper Zărnești S.R.L.; pentru data de
06.01.2020 ora 11:00. Subscrisa societate DS Smith Paper Zărnești S.R.L.,
cu sediul în Loc. Zărnești, Oraș
Zărnești, str. 13 DECEMBRIE, Nr.
18, Jud. Brașov, avănd nr. de ordine
în Registrul Comertului J8 /164
/21.03.1991, C.U.I 1124988, prin
Juncanariu Marius Iulian în calitate
de administrator, în baza prevederilor
art. 11.4 și respectiv art. 11.5 din
Actul Constitutiv Actualizat și fără
propunerea unor hotărâri anume de
luat pentru această ordine de zi
convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru data de 06.01.2020, ora
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11:00 la sediul societăţii din Zărnești,
str. 13 DECEMBRIE, Nr. 18, Jud.
Brașov, cu următoarea ordine de zi,
fără propunerea unor hotărări
concrete: 1) O trecere în revistă a situaţiei actuale a activităţii societăţii; 2)
O analiză a aspectelor relevante în
legătură cu staţia de tratare a apelor.
Summons Of The General Associate’s
Assembly Of Ds Smith Paper Zarnesti
S.R.L. For the date of 06.01.2020 hour
11:00. The under signed company DS
Smith Paper Zarnesti S.R.L. with the
headquarters in Zarnesti, 13th
December Street No. 18, Brasov
County, registered at the Trade
Registry under the number J8 /164
/21.03.1991 CUI 1124988 through
Juncanariu Marius Iulian as Administrator, Based on the provisions of art.
11.4 and 11.5 of the updated Constitutive Act, and without specific
matters being proposed to be resolved
pursuant to this agenda hereby
convenes the General Associate’s
Assembly for the date of 06.01.2020,
Hour 11:00 at the company’s headquarters in Zarnesti, 13th December
Street No. 18, Brasov County with the
following Agenda, without proposing
concrete resolutions: 1) A review of
the current condition of the
company’s business; 2) A review of
relevant aspects concerning the water
treatment plant.
l Convocator. Administratorul societatii SOLAR S.A., cu sediul in Ploiesti,
Str. Poligonului, nr. 2, Judetul
Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/1101/2001,
avand CIF RO14344934, in temeiul
dispozitiilor Legii nr.31/1990, republicata, cu completarile si modificarile
ulterioare si ale actului constitutiv,
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, pentru
data de 27.01.2020, ora 8.00, care se
va tine la sediul acesteia situat in
Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, Judetul
Prahova, avand urmatoarea ordine de
zi: 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale
aferente exercitiului financiar 2019,
pe baza rapoartelor prezentate de
administratorul societatii si de auditorul financiar. 2. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2019, in
dividende. 3. Aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli si continuarea
programului de investitii pentru anul
2020. 4. Aprobarea descarcarii de
gestiune a administratorului pentru
exercitiul financiar aferent anului
2019. 5. Desemnarea/ imputernicirea
unei persoane pentru indeplinirea
formalitatilor necesare pentru publicarea si inregistrarea Hotararii
Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.
La adunare pot participa toti actionarii, personal sau prin mandatar,
conform dispozitiilor statutare. In
cazul in care nu se vor indeplini
conditiile legale privind cvorumul si
valabilitatea deliberarilor, Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor
societatii SOLAR S.A., se va tine in
data de 28.01.2020, la aceeasi ora,
adresa si avand aceeasi ordine de zi.

LICITAŢII
l Dorobantu Los Andes SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
proprietatea debitoarei situata in

Ploiesti, str. Marasesti, nr. 216,
Prahova compusa din spatiu comercial cu Scd de 127 mp, Sud de 102,56
mp si teren intravilan in suprafata de
500 mp la pretul de 60.000 euro +
TVA. Licitaţia va avea loc în data de
10.01.2020, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800.
În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 17.01.2020 aceeași
oră, în același loc.
l GEBC Tehnirom Macarale SRL
prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare in bloc prin
licitaţie publică autoturismele Volskwagen Jetta și Renault Kangoo la
pretul de 19.332 lei + TVA. Licitaţia va
avea loc în data de 10.01.2020, ora
15/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
17.01.2020 aceeași oră, în același loc.
l SC Apă Canal 2000 SA, cu sediul
social în Municipiul Pitești, b-dul I.
C. Brătianu, nr. 24 A, Judeţul Argeș,
ȋnmatriculată la Oficiul Registrului
C o m e r ţ u l u i A r g e ș s u b n r.
J03/185/2000, CUI 13009001, având
ca obiect principal de activitate
„Captarea, tratarea și distribuţia apei
- COD CAEN 3600”, capital social
subscris și integral vărsat este în
valoare de 14.123.680 lei, număr total
de acţiuni 1.412.368, cu valoarea
nominală de 10 (zece) lei/acţiune,
având ca acţionari unităţile administrativ teritoriale: Municipiul Pitești
(89,2529%), Orașul Costești
(0,1492%), Orașul Ştefănești
(5,0645%), Orașul Topoloveni
(0,1581%), Judeţul Argeș (0,1016%),
Comuna Albota (0,6279%), Comuna
Bascov (0,5843%), Comuna Bârla
(0,0321%), Comuna Bradu
(2,1970%), Comuna Buzoești
(0,0658%), Comuna Căteasca
(0,0007%), Comuna Mărăcineni
(0,6685%), Comuna Merișani
(0,0290%), Comuna Moșoaia
(0,9151%), Comuna Rucăr
(0,0746%), Comuna Stolnici
(0,0787%), organizează în data de
23.01.2020, ora 10:00, la sediul său
din Municipiul Pitești, Calea
Craiovei, nr. 38, Judeţul Argeș (ȋn
clădirea OTP Bank), licitaţia publică
cu strigare, pentru vânzarea bunului
imobil „apartament compus din două
camere ȋn suprafaţ utilă de 50,45
mp”. Bunul imobil este situat ȋn
Comună Bascov, str. Păișești, bl. A7,
sc.A, parter, ap.3, jud. Argeș și aparţine domeniului privat al SC APĂ
CANAL 2000 SA Pitești. Licitaţia se
va organiza în data de 23.01.2020,
ȋncepând cu ora 10:00, numai cu
participanţii declaraţi acceptaţi.
Preţul de pornire al licitaţiei: 141.950
lei, fără TVA. Vânzarea poate fi efectuată și în condiţiile art. 141 alin.2
lit.f din Codul fiscal (cu scutire de
TVA). Pasul de licitaţie: 5% din
preţul de pornire, respectiv 7.097,5
lei, fără TVA. Condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească potenţialii
achizitori, pentru a fi admiși la licitaţie, sunt prevăzute în „Caietul de
sarcini”. „Caietul de sarcini” al licitaţiei poate fi ridicat de la sediul SC
Apă Canal 2000 SA din Municipiul
Pitești, b-dul I. C. Brătianu nr.24A,
Judeţul Argeș - Serviciul Relaţii
Clienţi, în zilele lucrătoare, începȋnd
cu data de 24.12.2019, între orele
8:00-16:00, pȋnă cel tȋrziu la data de

10.01.2020, ora 16:00. Taxa de participare la licitaţie este de 1000 lei fără
TVA și se poate achita la casieria SC
Apă Canal 2000 SA din Municipiul
Pitești, b-dul I. C. Brătianu nr. 24A,
Judeţul Argeș sau prin ordin de plată
în contul RO93BRDE
030SV05734580300 deschis la
BRD-Sucursala Pitești. Pentru participarea la licitaţie este obligatorie
achitarea taxei de participare la licitaţie care include și achiziţionarea
„Caietului de sarcini”. Taxa de participare la licitaţie nu se restituie ofertanţilor. Documentele pe baza cărora
se va elibera Caietul de sarcini sunt:
- dovada achitării taxei de participare
la licitaţie; - împuternicire scrisă din
partea ofertantului persoană juridică
acordată persoanei care reprezintă
ofertantul și copia cărţii de identitate
a persoanei împuternicite; - copia
cărţii de identitate a ofertantului
persoana fizică. Garanţia de participare: 20% din preţul de pornire al
licitaţiei, respectiv 28.390 lei fără
TVA. Garanţia de participare se
achita prin transfer bancar ȋn contul
SC Apă Canal 2000 SA
RO93BRDE030SV05734580300
deschis la BRD - Sucursala Pitești.
Dovada achitării se face cu ordinul
de plată confirmat de banca
emitentă. Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul
SC Apă Canal 2000 SA Pitești din
Municipiul Pitești, b-dul. I. C.
Brătianu, nr. 24A, Judeţul Argeș,
documentele de participare prevăzute de „Caietul de sarcini”, pȋnă la
data de: 13.01.2020, ora 16:00.
Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitaţie se va
face în prezenţa tuturor ofertanţilor,
la sediul SC Apă Canal 2000 SA din
Municipiul Pitești, Calea Craiovei,
nr. 38, Judeţul Argeș (ȋn clădirea
OTP Bank), la data de 16.01.2020,
ora 14:00. Verificarea și analizarea
documentelor de participare la licitaţie se va face de către comisia de
licitaţie, iar lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi, care au depus documentaţia completă de participare la
licitaţie, se va afișa la sediul SC Apă
Canal 2000 SA din Municipiul
Pitești, b-dul. I. C. Brătianu, nr. 24A,
Judeţul Argeș - Ghișeul Unic, la
data de 20.01.2020, ora 16:00. Licitaţia cu strigare se va desfășura în
data de 23.01.2020, ora 1000, numai
cu participanţii declaraţi acceptaţi.
Persoane de contact pentru relaţii
referitoare la licitaţie: d-na Enache
Delia (tel: 0744428936).
l Subscrisa, Casa De Insolventa
GMC SPRL, cu sediul in Craiova, Str.
Aries, Nr.1, bl.B, Complex Luxor,
judetul Dolj, desemnata lichidator
judiciar in dosarul de insolventa nr.
25854/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, privind insolventa
debitoarei SC Iris Company SA, cu
sediul in București, Sectorul 1, Str.
Buzești, nr.50-52, Art Business Center,
Etaj 2, C.U.I: 14746710, in baza
prevederilor art. 116 alin.2 din Legea
85/2006 privind procedura insolventei, art.149 din aceeasi lege si a
hotararilor adunarii creditorilor, organizeaza licitatie publica in vederea
vanzarii in bloc a bunurilor imobile si
mobile din patrimoniul societatii
aflate pe raza judetului Vaslui, la data
de 09.01.2020, ora 14:00. Locatia
desfasurarii licitatiei va fi la sediul
lichidatorului judiciar din Craiova,
Str.Aries, nr.1, bl.B, Complex Luxor,

judetul Dolj. Pretul de pornire al licitatiei este 15.000.000 lei. Pretul nu
include TVA. Lista completa a bunurilor ce fac obiectul vanzarii la licitatie
va putea fi solicitata lichidatorului
j u d i c i a r. R e l a t i i l a t e l e f o n :
0251.415.330.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact:
Comuna Ocna de Fier, nr.107B,
judeţul Caraș-Severin, telefon
0255.527.802, fax 0255.527.929, email:
primaria@ocnadefier.ro, cod fiscal
3227548. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: suprafaţă
teren de 1.777mp, cu construcţiile: C1
și C2, identificate în CF nr.30397
Ocna de Fier, cu nr.cadastral 30397,
nr.top 114/1, aparținând domeniului
public al Comunei Ocna de Fier, destinate construirii unei fabrici de
producție peleți, conform HCL nr.48
din 30.11.2019 și temeiul legal OUG
nr.57/03.07.2019, privind Codul
Administrativ. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel puțin 4 zile înainte, de la
sediul Primăriei Comunei Ocna de
Fier. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Ocna de Fier, nr.107B,
judeţul Caraș-Severin. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
50Lei, se achită la casieria Primăriei
Comunei Ocna de Fier sau în contul
I B A N :
R O 4 4 T R E Z
1815006XXX003758 -Trezoreria
Reșița. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.01.2020, ora
14.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 16.01.2020, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăriei
Comunei Ocna de Fier, nr.107B,
judeţul Caraș-Severin. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original.
5.Data și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.01.2020, ora 11.00, la sediul
Primăriei Comunei Ocna de Fier,
nr.107B, judeţul Caraș-Severin. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul
Caraș-Severin, str.Horea, nr.2-4,
Reșiţa, județul Caraș-Severin, telefon:
0255.213.304, fax: 0255.211.554,
e-mail: ecris.115@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 20.12.2019.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare
seria B, nr. 1950864, aparținând
Vlăduț Paul Întreprindere Individuală; F38/623/2003; CUI 10764161.
Se declară nul.

