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OFERTE SERVICIU
l Caut frigotehnist urgent, plătesc
bine. 0747.042.747, 021.312.78.58
l Caut femeie de serviciu care să facă
curăţenie de 2 ori/lună, timp de lucru
cel mult jumătate de oră, plătesc 200
lei. 0747.042.747, 021.312.78.58.
l Firmă partener Amazon angajăm
șofer cat.B pt.curierat Anglia și Scoția.
Plecare imediată. Relații la telefon:
0739.615.651.
l Colegiul Tehnologic „V.Harnaj”
scoate la concurs posturile de magaziner și supraveghetor noapte. Relații
la tel.021.232.71.65.
l SC Hug The Mug SRL angajeaza un
ajutor bucatar si un lucrator bucatarie
cu experienta. Tel. 0756.144.420.
l Dem Galaxy Brasov Invest srl
angajeaza muncitor necalificat x 20.
Salariu atractiv, card sanatate privat,
cazare si masa asigurate de firma.
Telefon 0730 779886
l DGH TRANS SRL angajeaza sofer autocamion x 2. Salariu atractiv,
card sanatate privat, cazare si masa
asigurate de firma. Telefon 0730 444
789.
l Euroanswer SRL caută director
vânzări. Condiții minime: vechime în
domeniu cel puțin 25 ani; limba
engleză avansat și limba franceză
mediu; experiență dovedită în multiple
state din Europa, în special Europa de
Est; cel puțin 3 referințe pozitive la
cerere; rezultate de succes dovedite,
constând în depășirea constantă a
normei. 0739.678.894..
l Colegiul Național „Sfântul Sava”,
cu sediul în localitatea București, str.
General Berthelot, nr.23, sector 1,
judeţul București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de muncitor calificat întreținere (cu autorizație de fochist),
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 16.07.2019, ora
10.00; -Proba practică în data de
16.07.2019, ora 13.00; -Proba interviu
în data de 16.07.2019, ora 15.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 10 clase+curs
calificare profesională/școală profesională, cu cel puțin una din calificările:
tâmplar, lăcătuș, mecanic, zugrav-vopsitor, electrician și să dețină autorizație
de fochist sau dovada înscrierii la
cursuri; -vechime: 3 ani; -are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate; -nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție sau a
unei infracțiuni săvârșite cu intenție,

care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în
care a intervenit reabilitarea; -disponibilitate la program flexibil de lucru și
disponibilitate pentru desfășurarea de
activități în weekend. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Colegiului Național
„Sfântul Sava”. Relaţii suplimentare la
sediul Colegiului Național „Sfântul
Sava”, str.G-ral Berthelot, nr.23, sector
1, cod 010168, București, persoană de
contact: Stoica Pompilia, telefon:
021.314.92.94, fax: 021.312.68.21,
e-mail: secretariat@licsfsava.ro.
l Filiala Județeană Prahova a Asociației Comunelor din România, CIF:
17415800, cu sediul în comuna
Cornu, județul Prahova, nr.750,
adresă de contact: Comuna Blejoi, sat
Blejoi, nr.1003, județul Prahova, telefon-fax: 0244.410.660 și
0244.410.445, e-mail: acorprahova2017@yahoo.com, organizează,
începând cu 16 iulie 2019, concurs
pentru ocuparea unui număr de 4
posturi vacante de auditor public
intern -personal contractual.
Concursul se va desfășura astfel:
Probele de concurs: -Proba scrisă -16
iulie 2019, ora 10.00; -Proba interviu
se va anunța ulterior; -Interviul de
avizare se va anunța ulterior. Depunerea dosarelor se va face în perioada
24.06-8.07.2019, între orele 8.0013.00, la sediul comunei Blejoi,
județul Prahova, telefon:
0244.410.445; 410.660, interior: 116.
Selecția dosarelor va avea loc în data
de 10.07.2019. Data și ora probei de
interviu și a interviului de avizare se
vor anunța prin publicare la sediul
Comunei Blejoi, sat Blejoi, nr.1003, o
dată cu anunțarea rezultatelor probei
anterioare. Condiții generale de
participare: Toţi candidaţii vor îndeplini condiţiile generale prevăzute de
art.3 din HG nr.286/2011, Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale
și a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare. Condiții specifice:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă
în următoarele domenii: Inginerie
civilă, Arhitectură, Urbanism, Calculatoare și tehnologia informației,
Drept, Științe economice, Finanțe
bănci; -vechime în specialitatea studiilor necesare: minim 3 ani; -de
preferat să dețină permis de conducere categoria B. Condiţiile de participare la concurs și bibliografia se
afișează la sediul Comunei Blejoi,
judeţul Prahova, și pe site-ul UAT
Blejoi: www.primariablejoi.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Comunei Blejoi și la numărul de
telefon: 0244.410.445, interior: 116.
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l Direcţia Publică de Asistenţă
Socială Oraș Ovidiu, cu sediul în orașul
Ovidiu, str.Sănătăţii, nr.7, corp clădire
3, et.parter, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de natură contractuală temporar vacant: asistent
medical, PL 3 ani, din cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală al
Direcției Publice de Asistenţă Socială.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească: -condițiile generale prevăzute de art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările și completările ulterioare; -condiţii specifice:
-nivel studii: medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat și școală postliceală sanitară 3 ani -asistent medical
generalist; -certificat de membru
OAMGMAMR; -asigurare de
malpraxis valabilă; -minimum 6 luni
vechime în specialitate. Concursul se
d esf ă ș o a ră a st f el : - î n d a t a d e
09.07.2019, ora 10.00 -proba scrisă; -în
data de 12.07.2019, ora 10.00 -proba
interviu. Dosarele de înscriere la
concurs vor conține obligatoriu documentele prevăzute de art.6 din Regula-

mentul-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011,
cu modificările și completările ulterioare, și se pot depune în termen de 5
zile lucrătoare de la afișare, respectiv în
perioada 25.06.2019-01.07.2019, la
sediul Direcţiei Publice de Asistenţă
Socială Oraș Ovidiu, din str.Sănătăţii,
nr.7, corp clădire 3, et.parter, Compartiment Resurse Umane. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
instituţiei și la telefon:
0241.255.340/110.
l Batalionul de Sprijin al Forţelor
Navale Constanţa, cu sediul în str.
Ș t e f ă n i ţ ă Vo d ă , n r. 4 , j u d e ţ u l
Constanţa, din Ministerul Apărării
Naţionale, organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de personal
civil contractual conform HG
nr.286/2011: muncitor calificat III
(electrician întreţinere și reparaţii),
nr.posturi: 1 (studii generale, curs calificare electrician, minim 3 ani vechime
în domeniu); -16.07.2019, ora 10.00
-proba practică; -23.07.2019, ora 09.00
-interviul; -data-limită de depunere a
dosarelor: 08.07.2019, ora 15.00. Depunerea dosarelor se va face la sediul

Batalionului de Sprijin al Forţelor
Navale, unde vor fi afișate și detaliile
organizatorice necesare sau pe siteurile: www.navy.ro, www.posturi.gov.
ro. Date de contact ale secretariatului,
la telefon: 0241.667.985/0241.667.011,
interior: 238, 461.
l Spitalul Municipal Motru, cu sediul
în localitatea Motru, str.Carol Davilla,
nr.4, județul Gorj, organizează
conform HG nr.286/23.03.2011, modificată, concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de: asistent
medical generalist: -principal -1 post
-Secția Medicină Internă; -debutant -1
post -Cabinet Medicină Internă din
Ambulatoriu Integrat. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 22.07.2019, ora 9.00; -Proba practică
în data de 25.07.2019, ora 9.00; -Interviul în data de 30.07.2019, ora 9.00.
Condiţii specifice de participare: 1.
diplomă de absolvire a școlii sanitare
postliceale, diplomă de absolvire a
învăţământului superior de scurtă
durată sau diplomă de licenţă de asistent medical generalist; 2.diplomă de
bacalaureat; 3.diplomă de principal
pentru postul de asistent medical prin-
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cipal din secția medicină internă; 4.
fără vechime pentru postul de asistent
medical debutant din cabinetul de
medicină internă (ambulatoriu integrat). 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
Motru, din str.Carol Davilla, nr.4,
județul Gorj. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului Municipal Motru,
persoană de contact: jurist Cruceru
Sidonia, telefon: 0253.410.003, fax:
0253.410.078, e-mail: spitalmotru@
yahoo.com.
l Primăria Oraș Pătârlagele, cu sediul
în localitatea Pătârlagele,
str.N.Bălcescu, nr.108, județul Buzău,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de casier
-Serviciul Contabilitate, 1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă: 16 iulie 2019, ora 10.00;
-proba interviu: data și ora pentru
proba interviu vor fi comunicate ulterior. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-curs în domeniul arhivă; -vechime în
muncă: minim 15 ani. 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 Oraș Pătârlagele,
str.N.Bălcescu, nr.108, jud.Buzău.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Oraș Pătârlagele, persoană de contact:
Ilie Larisa, telefon: 0238.550.001.
l Primăria Orașului Bolintin-Vale,
judeţul Giurgiu, organizează concurs,
în data de 24.07.2019, ora 10.00 -proba
scrisă și în data de 29.07.2019, ora
10.00 -interviul, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie consilier, clasa I, grad profesional asistent
(studii superioare absolvite cu diplomă
de licență, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență în domeniul de studii științe
juridice sau echivalent, în domeniul de
studii științe juridice, minim 1 an
vechime în specialitatea studiilor juridice), în cadrul Compartimentului
Resurse Umane, SSM și Arhivă.
Condiţiile pentru participarea la
concurs și bibliografia se afișează la
sediul instituţiei. Dosarele de concurs
se depun în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, și trebuie să conţină documentele prevăzute de art.49 din HG
nr.611/2008. Relaţii la telefon/fax:
0246.271.187, 0246.270.990, persoană
de contact: Andreescu Georgiana-Florentina -referent resurse umane, mail:
georgiana.andreescu@bolintin-vale.ro
l Liceul Teoretic „Tudor Vianu”
Giurgiu organizează la sediul din
municipiul Giurgiu, str.Tudor Vianu,
nr.36, județul Giurgiu, concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
funcției contractuale de execuție
vacante: administrator financiar, grad I
-1 post: a.studii superioare de speciali-
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tate în domeniul economic, cu diplomă
de licență -vechime în specialitate:
minim 2,5 ani; b.experiență în domeniu
cel puțin 4 ani contabilitate bugetară;
c.cunoștințe operare PC. Concursul va
consta în 3 etape succesive, după cum
urmează: -selecția dosarelor de
înscriere; -proba scrisă în data de 16
iulie 2019, ora 10.00; -susținerea interviului în data de 17 iulie 2019, ora
10.00. Dosarele de înscriere se depun la
sediul instituției până la data de 8 iulie
2019, ora 14.00, și vor conține documentele prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011. Informații suplimentare la
telefon: 0246.213.809. Condițiile de
participare, bibliografia și calendarul
concursului se afișează la sediul instituției, pe site-ul: www.tudorvianu.com și
pe portalul: posturi.gov.ro.

punzător funcţiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 286/2011, cu modificările
și completările ulterioare. II. Condiţiile
specifice: -studii generale; -vechimea în
muncă minimă necesară: 6 luni. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 10 zile lucrătoare
de la data afișării anunțului, la registratura Consiliului Judeţean Suceava
din str. Ştefan cel Mare nr. 36. Relaţii
suplimentare cu privire la conţinutul
dosarului, bibliografie, etc. se pot
obţine de la: -avizierul instituţiei;
-secretarul comisiei, tel. 0230/210148,
interior 106.

l Institutul Naţional de Gerontologie
și Geriatrie „Ana Aslan”, cu sediul în
București, str.Căldărușani, nr.9, sector
1, București, cod fiscal: 4283333, organizează concurs, conform Hotărârii
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante contractuale, pe durată nedeterminată, cu
respectarea condițiilor specifice în
vigoare: -1 post asistent medical generalist debutant (PL), Secția I, sediul
Otopeni: diplomă de școală sanitară
postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, fără vechime în specialitate; -1 post asistent medical generalist
debutant (PL), Secția II, sediul
Otopeni: diplomă de școală sanitară
postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, fără vechime în specialitate; -1 post asistent medical generalist
(PL), Secția III, sediul Otopeni:
diplomă de școală sanitară postliceală
sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997,
vechime minim 6 luni în specialitate; -1
post băieș (G) -Laborator RMFB,
sediul Otopeni: școală generală, fără
vechime în activitate; -1 post muncitor
calificat III telefonist (M, G) -Deservire
posturi fixe, sediu central: certificat de
calificare pentru meseria de telefonist,
vechime minim 3 ani în activitate.
Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art.3 din HG
nr.286/2011. Pentru posturile de la
sediul Otopeni, proba scrisă se va
desfășura în data de 16.07.2019, ora
9.00, și interviul în data 18.07.2019, ora
9.00, în Calea Bucureștilor, nr.307, Orș.
Otopeni. Pentru postul de la sediul
central, proba scrisă se va desfășura în
data de 16.07.2019, ora 13.00, și interviul în data 18.07.2019, ora 13.00, în
str.Căldărușani, nr.9, Sector 1, București. Dosarele de concurs vor conține
documentele prevăzute la art.6 din HG
286/2011 și se pot depune până la data
de 08.07.2019, ora 15.00, la sediul institutului, din str.Căldărușani, nr.9,
Sector 1. Informaţiile referitoare la
organizarea și desfășurarea concursului, bibliografia și, după caz, tematica, calendarul de desfășurare a
concursului sunt afișate la sediul insti-

tutului, pe pagina de internet: www.
ana-aslan.ro și portalul: posturi.gov.ro.
Relații suplimentare la
tel.031.805.93.01-05, int.123.
l Institutul Naţional de Gerontologie
și Geriatrie „Ana Aslan”, cu sediul în
București, str. Căldărușani, nr.9, sector
1, București, cod fiscal: 4283333, organizează concurs, conform Hotărârii
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea 0,5
post vacant (1/2 normă): registrator
medical (M) -Compartiment Fișier
Statistică și Informatică Medicală din
cadrul Ambulatorului de specialitate,
pe durată determinată, pentru 24 luni.
Condiții specifice: diplomă studii medii
de specialitate sau diplomă de studii
medii, vechime minim 6 luni în activitate. Condițiile generale de ocupare a
posturilor sunt prevăzute la art.3 din
HG nr.286/2011. Proba scrisă se va
desfășura în data de 16.07.2019, ora
11.00, și interviul în data 18.07.2019,
ora 11.00, în str.Căldărușani, nr.9,
Sector 1, București. Dosarele de
concurs vor conține documentele
prevăzute la art.6 din HG 286/2011 și
se pot depune până la data de
08.07.2019, ora 15.00, la sediul institutului, din str.Căldărușani, nr.9, Sector
1. Informaţiile referitoare la organizarea și desfășurarea concursului,
bibliografia și, după caz, tematica,
calendarul de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul institutului,
pe pagina de internet: www.ana-aslan.
ro și portalul: posturi.gov.ro. Relații
suplimentare la tel.031.805.93.01-05,
int.123.
l Abando SRL, cu sediul în București,
Str.Sfântul Constantin, nr.2, et.6,
ap.18, Sector 1, J40/12994/2015, CUI:
35160900, angajează secretara cod
COR 412001. Cerințe: studii superioare; experiență 5 ani în domeniul
secretariatului; capacitate bună de
analiză și sinteză a informațiilor; limba
bulgară și limba engleză scris și vorbit
la nivel avansat; flexibilitate/ adaptabilitate/ rezistență la stres/ muncă în
echipă. Cei interesați pot depune
CV-ul, însoțit de actele de studii și
scrisoarea de intenție pe adresa de
e-mail: avocatalatar@gmail.com, până
pe data de 27.06.2019 inclusiv. Selecția
va avea loc în data de 28.06.2019 și se
va face în baza documentelor transmise prin e-mail.
l Consiliul Judeţean Suceava anunţă:
Consiliul Judeţean Suceava organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuală de execuţie vacantă de
îngrijitor la Biroul administrativ al
Serviciului logistic din cadrul Direcției
organizare. Concursul se organizează
la sediul Consiliului Judeţean Suceava,
în data de 16.07.2019, orele 10:00,
proba scrisă și în data de 22.07.2019,
orele 10:00, proba practică. Interviul va
avea loc într-un termen de maximum 4
zile lucrătoare de la data susţinerii
probei practice. I. Condiţii generale:
-candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul -cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant cores-

l În temeiul prevederilor Hotărârii
n r. 6 1 1/2008, p en t r u ap r obar ea
normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor
publici, Primăria Orașului Horezu, cu
sediul în orașul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, organizează concursul
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de
execuție vacante din cadrul Aparatului
de Specialitate al Primarului Orașului
Horezu, respectiv consilier, clasa I,
gradul profesional superior, la
Compartimentul Juridic, Administrație Publică Locală, Resurse Umane,
Salarizare. Data desfășurării concursului: -selecția dosarelor: 16.07.2019;
-proba scrisă în data de 25.07.2019, ora
9.00. Dosarele de înscriere se pot
depune la sediul instituţiei, Compartimentul Resurse Umane, Juridic, în
termen de 20 de zile de la apariția în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
respectiv 24 iunie-15 iulie 2019.
Condiţii de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Compartiment Juridic, Administrație
Publică Locală, Resurse Umane, Salarizare: consilier, clasa I, grad profesional superior: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul științelor
economice; -vechimea în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minim 7 ani în specialitate.
Bibliografia de concurs și actele necesare înscrierii la concurs se afișează la
sediul instituției. Relații suplimentare
la sediul instituției sau la telefon:
0250.860.190, Birou Resurse Umane,
Juridic, doamna Boaghe Monica.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează
concurs în vederea ocupării următorului post contractual vacant: -1 (un)
post de muncitor calificat cod COR
721410, pe perioadă nedeterminată, în
cadrul Serviciului Social Administrativ. Condiţii specifice: -studii medii;
-specializare -lăcătuș; -vechime în
muncă -minim 1 an; -atestat instalaţii
tehnico-sanitare și de gaze. Data-limită

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
de depunere a dosarelor de concurs:
11.07.2019, ora 16.00. Data susţinerii
probei scrise: 18.07.2019, ora 10.00.
Data susţinerii interviului: 22.07.2019,
ora 10.00. Toate probele se vor susţine
la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu”
din Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77.
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de concurs, condiţiile generale și
specifice, calendarul de desfășurare a
concursurilor, bibliografia și, după caz,
tematica se publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro și pe: www.uav.ro. Informaţii suplimentare referitoare la
concursurile de mai sus pot fi solicitate
de la Serviciul Resurse Umane-Salarizare al Universităţii, telefon:
0257.280.702, interior: 4128.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează
concurs în vederea ocupării următoarelor posturi contractual vacante: -2
(două) posturi de paznic cod COR
962907, pe perioadă nedeterminată, în
cadrul Serviciului Social Administrativ. Condiţii specifice: -nivelul studiilor: medii; -vechime în muncă: minim
1 an; -atestat. Data-limită de depunere
a dosarelor de concurs: 11.07.2019, ora
16.00. Data susţinerii probei scrise:
18.07.2019, ora 12.00. Data susţinerii
interviului: 22.07.2019, ora 12.00. Toate
probele se vor susţine la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde
conţinutul dosarului de concurs, condiţiile generale și specifice, calendarul de
desfășurare a concursurilor, bibliografia și, după caz, tematica se publică
pe portalele: www.posturi.gov.ro și pe:
www.uav.ro.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează
concurs în vederea ocupării următorului post vacant: -un post de bucătar
cod COR 512001, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Social
Administrativ. Condiţii specifice:
-studii: școală cu specific calificare
profesională de bucătar; -vechime în
muncă: minim 1 an; -să cunoască
norme de igienă în unitățile de alimentație publică; -să cunoască regulile
generale pentru igiena produselor
alimentare; -persoană organizată,
responsabilă și rezistentă la stres, obișnuită să lucreze cu termene-limită;
-persoană cu abilități de comunicare și
lucru în echipă, adaptare dinamică la
sarcini de lucru; -persoană cu spirit de
observație, atenție distributivă, viteză
de reacție, capacitate de efort și spirit
gospodăresc. Data-limită de depunere
a dosarelor de concurs: 10.07.2019, ora
16.00. Data susţinerii probei scrise:
17.07.2019, ora 12.00. Data susţinerii
interviului: 19.07.2019, ora 12.00. Toate
probele se vor susţine la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde
conţinutul dosarului de concurs, condiţiile generale și specifice, calendarul de
desfășurare a concursurilor, bibliografia și, după caz, tematica se publică
pe portalele: www.posturi.gov.ro și pe:
www.uav.ro.
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l Ministerul Fondurilor Europene
organizează, în temeiul OUG 45/2008,
cu modificările şi completările ulterioare, în data de 10 iulie 2019, ora
10.00 proba scrisă, concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminata
a două funcții publice de execuție
vacante la Direcția de comunicare,
Serviciul relații cu publicul şi massmedia, după cum urmează: -1 post de
expert, clasa I, grad profesional debutant (studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul ştiințe politice; cunoştințe de operare PC -Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint) –nivel
bază, cunoaşterea limbii engleze (citit,
scris, vorbit) –nivel avansat, vechime
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice: -nu este
cazul); -1 post de expert, clasa I, grad
profesional asistent (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de
operare PC: Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint) –nivel avansat;
cunoaşterea limbii engleze (citit, scris,
vorbit) –nivel avansat; vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: -minim 1 an);
Testarea cunoştințelor de IT şi limbă
străină se va realiza în cadrul unor
probe suplimentare eliminatorii organizate în data de 05 iulie 2019. Data şi
ora susţinerii interviului vor fi afişate
odată cu rezultatele la proba scrisă.
Documentele necesare înscrierii la
concurs, condiţiile generale, specifice
şi bibliografia sunt afişate la sediul
ministerului şi pe site-ul ministerului
www.fonduri-ue.ro. Dosarele pot fi
depuse în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a la Direcţia
generală managementul resurselor
umane a Ministerului Fondurilor
Europene din Șos. Bucureşti-Ploieşti
nr. 1-1B, clădirea BASP Victoria,
sector 1, Bucureşti. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de
telefon: 0725102533.

CITAŢII
l Rădăşanu Ionuț cheamă în judecată
pe pârâtul Bârhoată Dumitru domiciliat în oraşul Rovinari, str. Termocentralei, bl. T3, sc.4, ap.67, pentru
acțiune în pretenții în cadrul dosarului
nr.1554/318/2018 al Judecătoriei
Tg - J i u, c u t erm en î n d a t a d e
25.06.2019, ora 9.00.
l Curtea de Apel Bucureşti, Splaiul
Independenţei, nr.5, Sector 4, E68-Istrate Micescu. Dosar nr.6894/2/2018.
Citaţie emisă la 13.06.2019. Societa
Italiana Per Condotte D Acqua SPA,
cu ultimul domiciliu în Roma, Italia,
Via Salaria 1039, este chemată în
această instanţă, camera E68-Istrate
Micescu, în ziua de 26.06.2019,
Completul S8 Completul 5 recurs
Achiziţii Publice, ora 11.30, în calitate
de Intimat, în proces cu Delta Antrepriză De Construcţii Și Montaj 93 SA
în calitate de Petent, Compania Naţională De Administrare A Infrastructurii Rutiere SA -Direcţia Achiziţii
Infrastructură Rutieră în calitate de
Intimat, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri
Ve Ticaret AS în calitate de Petent,
litigiu privind achiziţiile publice dec.
nr. 2409/C4/1171, 1281, 1322, 1348,
1749, 1777/04.09.2018. În caz de
neprezentare a părţilor, judecata se va
face în lipsă, dacă se solicită în scris
acest lucru de către una din părţi. Prin
înmânarea citaţiei, sub semnătură de
primire, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, pentru un
termen de judecată, cel citat este
prezumat că are în cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare aceluia
pentru care citaţia i-a fost înmânată.
l El Mahdy Shaban Hosam Hassan
este citat în calitate pârât în dosarul nr.
1274/211/2019 al Judecătoriei Cluj
Napoca pentru data de 27.06.2019, ora
10.30, sala 76, în procesul de divorţ
intentat de reclamanta El Mahdy
Iuliana Cristina.

DIVERSE
l Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), persoană juridică română
de drept public, înregistrat prin
Decizia Civilă nr. 30 DEC/14.07.2015,
definitivă prin neapelare la data de
07.10.2015, pronunțată de Tribunalul
B u c u r e ş t i , î n D o s a r u l n r.
21023/3/2015, CIF 35146514, a înregistrat la data de 19.06.2019 la Tribunalul Bucureşti: cerere de inregistrare
a Programului Politic, adoptate prin
vot la Congresul din 08.06.2019;
cerere de inregistrare a persoanelor
alese in functii de conducere si in
cadrul organelor colective de conducere ale PPUSL, conform votului
exprimat la Congresul din 08.06.2019;
cerere de înregistrare a modificărilor
la Statut, adoptate prin vot la
Congresul din 08.06.2019, a urmatoarelor articole: Art. 8; Art. 11; Art.16
(alin. 2); Art. 20 (alin. 2); Art. 21 (alin.
2); Art. 23; Art. 26; Art. 29; Art. 34;
Art. 35 lit. a); Art. 36; Art. 37 lit. a);
Art. 51 lit. h) lit. j); Art. 61 (alin.2);
Art. 62 lit. d) şi f); Art. 67 lit. a) lit. c)

lit. d); Art. 68; Art. 69; Art. 70; Art. 73
devine Art. 71 cu modificări; Art. 74
devine Art. 72 cu modificări; Art. 75
devine Art. 73 cu modificări; Art. 76;
Art. 77; Art. 78; Art. 79 se elimina;
Art. 80 devine Art. 74 cu modificări;
Art. 81 devine Art. 75 cu modificări;
Art. 82 devine Art. 76 cu modificări;
Art.83 devine Art. 77 cu modificări;
Art. 84 devine Art. 78 cu modificări;
se introduc 3 articole noi Art. 79, Art.
80, 81; Art. 85 devine Art. 82 cu modificări; se introduce Art. 83, Art. 87
devine Art. 84 cu modificări; Art. 85;
Art. 88 devine Art. 86 cu modificări;
Art. 89 devine Art. 87 cu modificări;
se introduce Art. 88; Art. 93 lit. b);
Art. 95; Art. 97 (alin. 2); Art. 102
lit.b); Art. 103; Art. 104; Art. 106
(alin. 2); Art. 108; Art. 112; Art. 119;
Art. 120 (alin. 2); Art. 122, Art. 125;
Art. 126; se elimina Art. 128, Art. 129;
se introduce 3 articole noi Art. 128,
Art. 129, Art. 130. Aceste modificări
urmeaza a fi înscrise în Registrul
Partidelor Politice.
l Mircea Tripon PFA, în calitate de
titular, anunţă publicul interesat
asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în
vederea obţinerii avizului de mediu
pentru PUZ -Introducere teren în
intravilan şi documentaţie pentru
autorizarea executării lucrărilor de
construire pentru pensiune agroturistică, foişor, împrejmuire, bazin vidanjabil, platformă şi parcări, racorduri
şi branşamente la utilităţi, din com.
Beliş, loc.Beliş, fn, jud.Cluj. Prima
versiune a planului poate fi consultată
la proiectant (loc.Badon, nr.180, jud.
Sălaj), în zilele de luni-vineri, între
orele 9.00-14.00, din data de
19.06.2019. Publicul interesat poate
transmite în scris comentarii şi
sugestii, până la data de 09.07.2019,

➤ alege ziua apariţiei
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l Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează
concurs în vederea ocupării următoarelor posturi vacante: -2 (două) posturi
de îngrijitor, cod COR 515301, pe
perioadă nedeterminată, în cadrul
Serviciului Social Administrativ.
Condiţii specifice: -nivelul studiilor:
generale; -vechime în specialitatea
postului: minim 1 an. Data-limită de
depunere a dosarelor de concurs:
10.07.2019, ora 16.00. Data susţinerii
probei scrise: 17.07.2019, ora 10.00.
Data susţinerii interviului: 19.07.2019,
ora 10.00. Toate probele se vor susţine
la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu”
din Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77.
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de concurs, condiţiile generale şi
specifice, calendarul de desfăşurare a
concursurilor, bibliografia şi, după caz,
tematica se publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro şi pe: www.uav.ro.

III
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la APM Cluj, Calea Dorobanţilor,
n r. 9 9 , b l . 9 B , c o d 4 0 0 6 0 9 ,
tel.0264.410.722, fax: 0264.412.914,
e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro.
l Mates Monica PFA, în calitate de
titular, anunţă publicul interesat
asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în
vederea obţinerii avizului de mediu
pentru PUZ -Elaborare documentaţie PUZ introducere teren în intravilan şi documentaţie pentru
autorizarea executării lucrărilor de
extindere şi schimbare destinaţie
corp C1 din casă în pensiune agroturistică, din com.Beliş, loc.Beliş,
nr.427B, jud.Cluj. Prima versiune a
planului poate fi consultată la proiectant (loc.Badon, nr.180, jud, Sălaj), în
zilele de luni-vineri, între orele 9.0014.00, din data de 19.06.2019.
Publicul interesat poate transmite în
scris comentarii şi sugestii, până la
data de 09.07.2019, la APM Cluj,
Calea Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, cod
400609, tel.0264.410.722, fax:
0264.412.914, e-mail: reglementari@
apmcj.anpm.ro.
l Monsson Alma SRL cu sediul în sat
Galbiori, jud. Constanta , anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a autorizaţiei de
mediu la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin, pentru activitatea de Productia de energie electrica , desfăşurată în localitatea
Toplet, jud. Caras-Severin. Informaţii, sugestii, contestaţii privind
activitatea desfăşurată se pot depune,
în scris la sediul Agenţiei pentru
Protecţia a Mediului Caraş-Severin,
strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de
luni - joi între orele 08:00 - 16:30 şi
vineri între orele 08:00 - 14:00.

GATA!
Simplu, nu?

l Această informare este efectuată
de Sandu Adrian Octavian, cu domiciliul în localitatea Moşnița Veche,
comuna Moşnița Nouă, str.Merişor u l u i , n r. 8 3 , j u d . T i m i ş ,
tel.0726.188.028, ce intenţionează să
solicite de la Administraţia Bazinală
de Apă Banat aviz de gospodărire a
apelor pentru realizarea lucrărilor de
„Construire clădire P+1E -Servicii
auto şi împrejmuire” în localitatea
Urseni, CF nr.422153, nr.top.422153,
com.Moşnița Nouă, jud.Timiş.
Această investiţie este nouă. Ca
rezultat al acestei investiţii se vor
produce următoarele: clădire P+1E,
service auto şi împrejmuire. Ca
rezultat al procesului de producție vor
rezulta ape uzate menajere. Acestea
se vor evacua în bazin vidanjabil,
urmând a fi transportate de firme
specializate la cea mai apropiată
stație de epurare. Această solicitare
de aviz este conformă cu prevederile
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc să
transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului
la adresa de mai sus sau telefonic la
dl.Sandu Adrian, tel.0726.188.028,
după data de 17.06.2019.
l Eurobrands Trading S.R.L. avand
sediul in municipiul Bucuresti, Aleea
Ilioara, Nr. 12, Bloc M30B, Scara A,
Etaj 10, Ap.44 titular al planului
P.U.Z. -Spatii birouri si servicii depozitare, T5/11, P1,1/1 comuna Glina,
Sat Manolache, judet Ilfov, anunta
publicul interesat asupra solicitarii de
obtinere a avizului Favorabil. Observatii/comentarii si sugestii se primesc
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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 SC Transnova Impex SRL cu sediul
in Bucuresti, sector 4, str.Panselelor,
nr.4, bl. 145, sc. 2, ap. 65 titular al
planului PUZ-2 hale depozitare
marfuri generale, cabina poarta,
imprejmuire teren si utilitati, comuna
Ciorogarla, Tarlaua 23/7, judet Ilfov,
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 Societatea SC Axiven Pest Control
SRL, cu sediul in orasul Otopeni str.
Calea Bucurestilor nr. 305A4, titular al
planului puz-ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare,
P+1+M, CU amenajarea circulatiilor si
asigurarea utilitatilor, T5, P18/5/10, 11,
12, 13 cu nr.cad.54457, 2840 si 1117,
comuna Berceni, judet Ilfov, 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 SC Tom Al Ver S.R.L., titular al
planului P.U.Z.-,,Construire complex
comercial, amplasare totem, reclame
luminoase, amenajare circulatii,
parcaje si utilitati”, in Orasul Bragadiru, str.Muzelor, nr.1, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinerea a Avizului Favorabil al
CJ.Ilfov. Documentatia a fost afisata
pentru consultare pe site-ul Consiliului
Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti,
sector 6, str.Ernest Juvara, nr.3-5, tel.
021.212.56.93. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii
anuntului.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800, numită lichidator judiciar conformsentintei nr. 615 din data
de 12.06.2019 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal B i r o u l f a l i m e n t , î n d o s a r u l n r.
397/105/2019, anunţă deschiderea
procedurii simplificate a falimentului
debitoarei Predinstal Total SRL cu
sediul in sat Sipotu, comuna Lipanesti,
nr. 313A, camera 2, jud. Prahova, CUI
29052237, J29/1324/2011. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor nascute in cursul

procedurii este 26.07.2019. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi publicarea tabelului suplimentar al creanţelor este
26.08.2019. Termenul limita pentru
depunerea contestatiilor la creantele
nascute in cursul procedurii la 7 zile de
la publicarea in BPI a tabelului suplimentar. Termenul pentru afişarea
tabelului definitiv consolidat este
26.09.2019.
l Anunț prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea Administrativ-Teritorială Beceni, din județul
Buzău, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
UAT Beceni începând cu data de
28.06.2019, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei Beceni, conform
„Legii cadastrului şi publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Comunei Beceni şi pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară: http://www.
ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Buzau/
Beceni.
l Anunț prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ: Braşov.
Denumire UAT: Feldioara. Unitatea
Administrativ-Teritorială Feldioara,
judetul Braşov, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele nr. 33, 34, 36, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art. 14 alin. (1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Data de început a afişării: 08.07.2019.
Data de sfârşit a afişării: 06.09.2019.
Adresa locului afişării publice: la
sediul Primăriei Comunei Feldioara,
situat în comuna Feldioara, strada
Octavian Goga, nr.55, județul Braşov,
precum şi pe pagina de internet: http://
www.primaria-feldioara.ro. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Feldioara. Informații privind
Programul național de cadastru şi
carte funciară 2015-2023 se pot obține
pe site-ul ANCPI, la adresa: www.
ancpi.ro/pnccf/.
l Pe rolul Tribunalului Bucureşti a
fost depusă sub nr.17856/3/2019
cererea de înregistrare a partidului
,,PRO IAȘI’’. Prezentul anunț se
publica în conformitate cu Legea
nr.14/2003 republicată, în vederea
aducerii la cunoştință.

SOMAŢII
l Se notifică pentru termenul de
judecată din data de 12.09.2019 invocarea dreptului de proprietate prin
uzucapiune de către petentul Savulescu Cornel, a invocat dreptul de
proprietate prin uzucapiune, prin
joncțiunea posesiilor, asupra cotei de
1/1 din imobilul înscris în CF
nr.303775 Conop nr. top. 227-228/2,
proprietar tabular Malateszku Vazul

şi CF nr.303773 Conop nr. top.
227-228/1, proprietar tabular
Malatyeszku Petru.

ANUNȚURI GENERALE
l Consiliul de Administrație al
Compil Pipera S.A. cu sediul în
Bucureşti Șos. Pipera nr. 44 Sector 2,
înregistrată la Registrul Comerțului
Bucureşti sub nr. J40/615/1991 CUI
RO 94 convoacă Adunarea Generală
Ordinara a Acţionarilor la data de
24/07/2019 ora 13:25, la sediul societății, cu următoarea ORDINE DE
ZI: 1.) Aprobarea raportului administratorilor societății, cu privire la
încetarea mandatului din funcția de
administrator, preşedinte al Consiliului de Administrație şi director
general a domnului Voicu Gheorghe,
începând cu data de 03/04/2019, ca
urmare a decesului acestuia si transmiterea dreptului de proprietate
asupra acțiunilor deținute de
defunctul acționar Voicu Gheorghe;
2.)Aprobarea înregistrării Registrului acționarilor si Registrului de
acțiuni deținute de societate la
ONRC Bucureşti; 3.) Aprobarea
restituirii garanției constituita
pentru administrația sa, conform
Legii 31/1990, de către defunctul
Voicu Gheorghe; 4.) Aprobarea
numirii unui administrator în consiliul de administrație al societății,
pentru durata mandatului de 4 ani sş
a remunerației acestuia. Lista
cuprinzând informații cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi
calificarea profesională ale persoanei
propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționar i l o r, p u t â n d f i c o n s u l t a t ă ş i
completată de aceştia; 5.)Aprobarea
mandatării administratorului Voicu
Alexandru pentru îndeplinirea
tuturor procedurilor de publicitate la
ORC Bucureşti cu privire la Hotărârea AGOA şi înregistrarea altor
mențiuni; 6.)Aprobarea mandatării
administratorului Voicu Alexandru
pentru desemnarea persoanelor cu
drept de semnătură în relația cu
băncile; 7.) Aprobarea bilanțului
contabil pe anul 2018; 8.)Aprobarea
contului de profit şi pierdere pe anul
2018; 9.)Aprobarea raportului de
gestiune pentru exercițiul financiar
al anului 2018; 10.)Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul
2018; 11.) Descărcarea de gestiune a
administratorilor pentru activitatea
desfăşurată pana la 31/12/2018; 12.)
Aprobarea repartizării pe destinații a
profitului net realizat la 31.12.2018;
13.)Aprobarea repartizării pe destinații a profitului nerepartizat din
anii 2016 si 2017; 14.)Aprobarea
programului de activitate pe anul
2019; 15.)Aprobarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019; 16.)
Informare cu privire la transferul
dreptului de proprietate asupra acțiunilor, evidențiate în registrul acționarilor SC Compil Pipera SA; 17.)
Diverse. În cazul în care Adunarea
nu este statutară, o nouă adunare va
avea loc în data de 31/07/2019 ora
13:35 la sediul societății, cu aceeaşi
ordine de zi.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Convocator. Consiliul de Administraţie al Societăţii Ana Teleferic S.A.,
persoană juridică română cu sediul
în Poiana Braşov, Hotel Sporturilor,
judeţul Braşov, număr de ordine în
Registrul Comerţului Braşov
J/08/988/1998, CUI RO8698066,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii în data
de 26_iulie_2019, ora 12,00, în
Poiana Braşov, Hotel “Sporturilor”,
judeţul Braşov, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în registrul acţionarilor
la data de referinţă 30 iunie 2019, cu
următoarea ordine de zi: 1. Alegerea
unui membru în consiliul de administraţie al societăţii Ana Teleferic
SA, stabilirea duratei mandatului şi
indemnizaţiei acestuia; 2. Desemnarea reprezentantului acţionarilor
pentru semnarea actului constitutiv
actualizat, pentru perfectarea documentelor şi înregistrarea lor la
Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Braşov. În cazul în
care nu sunt îndeplinite condiţiile
legale de desfăşurare a adunării
generale ordinare a acţionarilor, a
doua adunare generală ordinară va fi
convocată pentru data de 29 iulie
2019, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu
aceeaşi ordine de zi. Consiliul de
Administraţie al Societăţii Ana Teleferic SA. Prin Reprezentant Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Pascariu Dan Corneliu.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi
organizează licitaţie publică deschisă
pentru: inchiriere platforma de
depozitare gunoi de grajd, situata in
extravilan sat Balciu, comuna Miroslava in data de 12.07.2019 orele
10.00; data limita depundere oferte
11.07.2019, ora 16.00. Concesionare
pasune comunala de catre crescatorii
de animale din comuna Miroslava in
data de 12.07.2019, orele 09.00; data
limita de depunere oferte 11.07.2019,
ora 16.00. Caietul de sarcini poate fi
obţinut de la Biroul Achiziţii Publice
din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. Costul Caietului
de sarcini este de 50 lei.
l APPS-RA prin Sucursala pentru
Reprezentare si Protocol Neptun
organizeaza in data de 10.07.2019,
ora 12, la sediul sau din Neptun, str.
Trandafirilor nr. 20 (incinta Club
Bazin) licitatie publica deschisa cu
strigare in vederea inchirierii urmatoarelor spatii comerciale cu activitate sezoniera, si anume: Nr. crt. /
Denumirea spatiului / Supraf. m.p./
Durata inchiriere / Destinatia
Spatiului / Pret pornire licitatie /
2019-2021 / Euro/ mp/luna Euro/
spatiu/luna / 1.Teren Minigolf Hotel
Arad Neptun / 1.684,25 / 3 luni/an /
Servicii agreement / 1,0204 /
1.718,70. / 2. Salon 1 Rest. Dunarea,
Str. Trandafirilor nr.20 Neptun /
149,63 / 3 luni/an / Spatii expunere /
10,69 / 1.600,00. Pretul Dosarului de
licitatie este de 100 lei. Taxa de participare la licitatie: 5% din pretul de
pornire a licitatiei dar nu mai putin
de 20 EURO. Garantia de partici-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
pare la licitatie: 10% din pretul de
pornire a licitatiei. Documentatia
privind licitatia se poate achizitiona
contracost de la sediul S.R.P. Neptun
incepand cu data de 25.06.2019 in
zilele lucratoare, intre orele 8-13.
Termenul limita pentru depunerea
ofertelor: 09.07.2019, ora 12. Relatii
suplimentare: Gongu Daniela
telefon: 0241/731754.
l S.C. “Citadin” S.A. Iasi, cu sediul
in Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza procedura “procedura simplificata”, cu oferte de pret in plic inchis,
in vederea atribuirii contractului de
achizitie: anvelope, camere de aer si
benzi de janta. Procedura de achizitie
se va desfasura conform prevederilor
“Regulamentului privind organizarea
si desfasurarea achizitiilor” al SC
Citadin SA Iasi. Pentru participare la
procedura de achizitie, ofertantii
trebuie sa indeplineasca conditiile
cerute in “Documentatia de achizitie”. Documentatia de achizitie va fi
postata pe site-ul societatii www.citadinis.ro si va fi accesata pana pe data
de 02.07.2019 pe baza de cod unic de
acces, ce va fi comunicat doar persoanelor care solicita in scris accesul la
documentatie cu date de identificare
clara si cu declaratie pe propria
raspundere privind siguranta informatiilor pentru evitarea introducerii
unor virusi in sistemul informatic al
societatii. Criteriul care va fi aplicat
pentru evaluarea ofertelor: pretul cel
mai scazut. Documentatia de ofertare
va fi depusa la sediul SC Citadin SA
pana la data de 02.07.2019, ora 10:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la
data de 02.07.2019, ora 12:00, la
sediul S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare
se pot obtine la tel.: 0751048290.

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregatire
profesionala a conducatorului aoto si
certificat de pregatire pentru transport marfuri periculoase ADR
-colete, ambele pe numele de Narita
Radu Zeno. Le declar nule.
l Pierdute Atestat profesional transport Marfa si persoane si Atestat
ADR,
cisterne, colete, emise pe numele
Stefan Gabriel Laurentiu. Le declar
nule.
l Pierdut legitimaţie student reducere transport emisă de Universitatea Naţională de Apărare Carol I
din Bucureşti, Facultatea de
Comandă şi Stat Major, pe numele
Bulgaru Dumitru. O declar nulă.
l Pierdut contract de casă pe
numele Horoga Neculai cu adresa
str. Moşoaia nr. 90, sector 4, Bucureşti.
l Pierdut carnet şi legitimaţie
student pe numele Popa Ion
Claudiu, emise de Universitatea din
Bucureşti Facultatea de Geografie.

