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OFERTE SERVICIU
l Angajăm tâmplar PAL, lăcătuş 
mecanic şi şofer categoria B. Bucu-
reşti, Sector 6, tel: 0729.199.333.

l Societate comercială, cu sediul în 
Bucureşti şi punct de lucru în județul 
Hunedoara, angajează şoferi cat. C+E 
(card, tahograf) şi mecanic auto-
grader. Condiții avantajoase de salari-
zare, cazare şi mâncare. Pentru mai 
mul te  informaț i i  sunaț i  la : 
0726.688.803.

l UM 02214 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naționale, organizează 
concursuri de ocupare pe perioadă 
nedeterminată a unui post de personal 
civil contractual economist grupa II, 
studii superioare cu diplomă de 
licență în domeniul financiar-contabil 
şi vechime de minim 3 ani şi 6 luni în 
specialitatea studiilor. Concursurile 
vor avea loc astfel: -11.10.2018 (proba 
scrisă); -17.10.2018 (proba practică); 
-23.10.2018 (interviul), la sediul UM 
02214 Bucureşti, strada Antiaeriană, 
nr.6-8, Sector 5, Bucureşti. Data-limită 
de depunere a dosarelor la sediul UM 
02214 Bucureşti este 03.10.2018, ora 
15.30.  Date  de  contact :  te l . 
021.410.01.50, interior: 0358, persoană 
de contact: Mihai Baciu, secretar.

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.
Nicolae Ruşdea” Baia Mare, str.Victor 
Babeş, nr.34, județul Maramureş, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale temporar vacante în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare: -1 post asistent 
medical generalist -Secţia pneumo-
logie copii; -1 post îngrijitoare de 
curățenie -Compartiment chirurgie 
toracică. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcțiilor contractuale 
temporar vacante sunt: a)pentru asis-
tent medical generalist: -studii postli-
ceale sau echivalente/studii de scurtă 
durată/studii superioare în speciali-
tate; -certificat de membru al OAMG-
MAMR vizat pe anul 2018; -şase luni 
vechime în specialitate; b)pentru 
îngrijitoare de curățenie: -studii gene-
rale; -curs de instruire privind însu-
şirea noțiunilor fundamentale de 
igienă; -fără vechime. Concursul se va 
desfăşura conform calendarului 
următor: a)pentru postul de asistent 
medical generalist: -01.10.2018, terme-
nul-limită de depunere a dosarelor, 
ora 14.00; -09.10.2018, proba scrisă, 
ora 09.00; -12.10.2018, proba interviu, 
ora 09.00; b)pentru postul de îngriji-
toare de curățenie: -01.10.2018, terme-
nul-limită de depunere a dosarelor, 
ora 14.00; -09.10.2018, proba scrisă, 
ora 11.00; -12.10.2018, proba interviu, 

ora 11.00. Relații suplimentare la 
sediul Spitalului de Pneumoftiziologie 
„Dr.Nicolae Ruşdea” Baia Mare, str.
Victor Babeş, nr.34, județul Mara-
mureş, telefon: 0262.275.995, interior: 
114, site: www.spitalpneumobaia-
mare.ro.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman, strada 
Libertăţii, nr.1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: 2 posturi munci-
tori II- bucătari în cadrul Blocului 
Alimentar. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs pentru muncitori 
II- bucătar: -Studii medii liceu/şcoală 
profesională în profil sau studii 
medii+curs de calificare în meseria de 
bucătar; -Minim 6 ani vechime în 
meserie. Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
în data de 16.10.2018, ora 10.00, proba 
scrisă, iar data şi ora interviului vor fi 
anunţate după rezultatul probei scrise. 
Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.7 din HG nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. Bibli-
ografia şi relaţii suplimentare la 
avizierul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, la serviciul 
RUNOS sau  la  t e l e foane le : 
0247.306.723 /0247.306.758.

l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de referent, clasa a III-a, 
gradul profesional principal la Servi-
ciul promovare, turism şi comunicare, 
Direcția managementul proiectelor şi 
relații externe din aparatul de specia-
litate al Consiliului Județean Gorj. 
Concursul se organizează în confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare şi ale 
Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare. 1. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concursului: 
- proba suplimentară (verificarea 
cunoştințelor în domeniul IT - nivel 
mediu): 22 octombrie 2018, ora 900, la 
sediul Consiliului Judeţean Gorj; - 
proba scrisă: 22 octombrie 2018, ora 
1030, la sediul Consiliului Judeţean 
Gorj; - interviul: în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise, la sediul 
Consiliului Județean Gorj. 2. Condiţii 
de participare la concursul de recru-
tare: Pentru a participa la concursul 
de recrutare organizat pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 

vacante de referent, clasa a III-a, 
gradul profesional principal, candi-
daţii trebuie să îndeplinească cumu-
lativ următoarele condiţii: a) Condiţii 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată 
(r2), cu modificările şi completările 
ulterioare. b) Condiţii specifice prevă-
zute de fişa postului: 1. studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; 2. vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice - minimum 5 ani; 3. cunoştințe 
operare PC - nivel mediu. 3. Dosarele 
de concurs pot fi depuse la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj din str. 
Victoriei nr. 4, mun. Târgu-Jiu, jud. 
Gorj, în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului privind organi-
zarea concursului de recrutare în  
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, respectiv în perioada 
21.09.2018 – 10.10.2018. 4. Coordo-
nate de contact pentru primirea dosa-
relor  de concurs:  Adresa de 
corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, 
str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 236; 
Telefon: 0372531236, adresă de 
e-mail: daniela.andrei@cjgorj.ro. 
Persoana de contact: Andrei Daniela, 
consilier superior la Compartimentul 
de management al unităților sanitare 
preluate, monitorizare indicatori, 
salarizare din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Gorj. Docu-
mentele necesare la dosarul de 
concurs, bibliografia de concurs, 
precum şi atribuțiile prevăzute în fişa 
postului sunt prezentate în Anexele nr. 
1-3 la prezentul anunţ.  Prezentul 
anunţ este publicat şi pe site-ul Consi-
liului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro 
(secţiunea Avizier virtual - Anunțuri 
de concurs).

l Agenția Județeană pentru Plăți şi 
Inspecție Socială Arad organizează 
concurs în vederea ocupării unui post 
de expert extern, conform HG 
286/2011, contractual vacant în afara 
organigramei, pe perioadă determi-
nată, care să facă parte din echipa de 
i m p l e m e n t a r e  a  p r o i e c t u l u i 
„INTESPO” -Înregistrarea Tinerilor 
în Evidențele Serviciului Public de 
Ocupare, contract de finanțare 
POCU/2/3/113589, astfel: -în data de 
16.10.2018, ora 9.00 -proba scrisă; -în 
data de 18.10.2018, ora 9.00 -interviul. 
Atât proba scrisă, cât şi interviul se vor 
desfăşura în locația din Arad, str.
Horia, nr.7, corp B, cam.5. Condiţiile 
specifice pentru ocuparea postului: 1.
Studii de specialitate: studii universi-
tare absolvite cu diplomă de licență, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență- 
minim 3 ani; 2.Vechime minimă- 2 ani. 
Formularul de înscriere la concurs se 
poate descărca de pe site-ul Agenției 
Județene pentru Plăți şi Inspecție 

Socială Arad, la secţiunea Anunțuri 
diverse/Anunțuri de angajare. Dosa-
rele se depun în perioada 24.09.2018-
08.10.2018, după următorul program: 
de luni până joi, între orele 09.00-
16.00, şi vineri, între orele 09.00-13.00. 
Mai multe informații despre concurs 
se pot obține de pe site-ul Agenției 
Județene pentru Plăți şi Inspecție 
Socială Arad sau la sediul instituției, 
str.Horia, nr.7, corp B, cam.5, sau la 
telefon: 0257.280.157, int.105.

l Unitatea Militară 01871 Deveselu, 
cu sediul în localitatea Deveselu, 
strada Nicolae Bălcescu, nr.17, judeţul 
Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de referent de specialitate 
debutant/S, la Cunoaştere şi Asistenţă 
P s i h o l o g i c ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în data 
de 16.10.2018, ora 10.00; -interviul în 
data de 22.10.2018, ora 10.00. Pentru 

participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare cu diplomă 
de licenţă, în domeniul psihologiei; 
-atestat de liberă practică în speciali-
tatea Psihologie aplicată în domeniul 
securităţii naţionale; -master pentru 
absolvenţii facultăţilor în sistem 
Bologna; -fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul UM 01871 Deveselu. Relaţii 
suplimentare la sediul UM 01871 
Deveselu, persoană de contact: pluto-
nier adjutant principal Lupu 
Constantin, telefon: 0249.515.736.

l Şcoala Gimnazială „Boloni Farkas 
Sandor”, cu sediul în localitatea Belin, 
strada Principală, nr.378, judeţul 
Covasna, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
contractuale vacante de: 1.Numele 
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funcției: secretar; Număr posturi: 1 
(un) post, conform Hotărârii de 
Guvern 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 16 octombrie 2018, ora 13.00; 
-Proba interviu în data de 17 octom-
brie 2018, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-studii medii nivel liceal cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în speciali-
tate: minim 1 an; -cunoştinţe privind 
utilizarea softurilor specifice activi-
tății din învățământ (EDUSAL, 
REVISAL, SIIIR); -cunoştinţe de 
utilizare a tehnologiei informaţiei: 
operare PC (Word, Excel, Power 
Point, Access), birotică. 2.Numele 
funcției: contabil. Număr posturi: ½ 
(0,5) normă, conform Hotărârii de 
Guvern 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 16 octombrie 2018, ora 13.00; 
-Proba interviu în data de 17 octom-
brie 2018, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul 
economic (specializarea contabilitate 
constituie un avantaj); -vechime 
minimǎ în specialitatea studiilor 
absolvite- minim 2 ani (vechime în 
domeniul contabilităţii bugetare 
constituie un avantaj); -cunoştinţe 
operare PC (MS Office, operare baze 
de date, navigare Internet), programe 
de contabilitate; -competenţe de apli-
care a vizei de control financiar 
preventiv în conformitate cu prevede-
rile legale; -să cunoască limba 
română, scris şi vorbit. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale „Boloni 
Farkas Sandor”, localitatea Belin, 
strada Principală, nr.378, judeţul 
Covasna. Relații suplimentare privind 
conținutul dosarului de înscriere la 
concurs, tematică şi bibliografie se 
obțin la sediul Școlii Gimnaziale 
„Boloni Farkas Sandor”, localitatea 
Belin, persoană de contact: Suciu Iren 
(secretar şcoală), Păcurar Dorel 
(director), telefon: 0267.355.828, fax: 
0267.355.828, e-mail: scoala.belin@
yahoo.ro.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Roşiorii de Vede, cu sediul în strada 
Aviaţiei, nr.1, municipiul Roşiorii de 
Vede, judeţul Teleorman, organizează 
concurs în perioada 16.10-18.10.2018 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante, conform HG 
286/23.03.2011: 1)Consilier juridic IA 
-1 post; 2)Contabil IA -1 post; 3)
Economist I -1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în data 
de 16.10.2018, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 18.10.2018, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1)absolvent de 
studii superioare profil juridic cu 
examen de licenţă pentru funcţia de 
consilier juridic IA -vechime în speci-
alitatea funcţiei de minim 6 ani şi 6 
luni; 2)absolvent de studii superioare 
profil economic cu examen de licenţă 
pentru funcţia de economist I 

-vechime în specialitatea funcţiei de 
minim 3 ani şi 6 luni; 3)absolvent 
studii medii profil economic sau post-
liceale profil economic cu diplomă de 
absolvire pentru funcţia de contabil 
IA -vechime în specialitatea funcţiei 
de minim 6 ani şi 6 luni. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 08.10.2018, 
ora 12.00, la sediul spitalului din 
strada Aviaţiei, nr.1, municipiul 
Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman. 
Pentru relaţii suplimentare şi biblio-
grafia de concurs informaţiile se obţin 
la sediul spitalului din str.Aviaţiei, 
nr.1, municipiul Roşiorii de Vede, 
judeţul Teleorman, contact: comparti-
ment RUNOS, telefon: 0247.406.085, 
int.114, 0785.222.139 (între orele 
08.00-15.00), fax: 0247.406.095, 
e-mail: pnfrosiori@yahoo.com.

l Agenția pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii, Atragere de Investiții şi 
Promovare a Exportului Timişoara, 
cu sediul în Timişoara, județul Timiş, 
Bld.Eroilor de la Tisa, nr.22, organi-
zează concurs, în temeiul art.57 din 
Legea nr.188/1999, pentru ocuparea 
următoarei funcții publice de execuție 
vacante: 1 post corespunzător funcţiei 
publice de execuţie de consilier, clasa 
I, grad profesional superior, în cadrul 
Compartimentului Economic, 
Juridic, Resurse Umane şi Adminis-
trativ. Condiţiile specifice prevăzute 
în fişa postului corespunzătoare func-
ţiilor publice de execuţie vacante 
pentru care se organizează concursul 
de recrutare: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii universitare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul, ştiinţelor 
sociale, ramura -ştiinţe economice; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 7 ani în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Probele de concurs se vor 
desfăşura astfel: a)Proba scrisă: în 
data de 24 octombrie 2018, ora 10.00, 
la sediul Agenţiei pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii 
şi Promovare a Exportului Timişoara, 
situat în municipiul Timişoara, Bld.
Eroilor de la Tisa, nr.22. Contestaţiile 
se depun în termen de 24 de ore de la 
data afişării rezultatelor probei scrise, 
la sediul Agenţiei pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii 
şi Promovare a Exportului Timişoara, 
situat în municipiul Timişoara, Bld.
Eroilor de la Tisa, nr.22; b)Interviul se 
va desfăşura conform prevederilor 
art.54, 55 şi 56 din HG 611/2008. Data 
şi ora interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conțină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute de 
art.49, alin.(1) din Hotărârea Guver-
nului nr.611/2008 şi se vor depune în 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Agenției 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
Atragere de Investiții şi Promovare a 
Exportului Timişoara, loc.Timişoara, 
Bld.Eroilor de la Tisa, nr.22, sediul 
CRAFT. Relații suplimentare se 
depun la sediul Agenției pentru Între-
prinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de 
Investiții şi Promovare a Exportului 

Timişoara, telefon/fax: 0256.292.739, 
e-mail: oficiutimisoara@imm.gov.ro. 
Condițiile de participare şi de desfă-
şurare ale concursului, bibliografia şi 
alte date necesare sunt afişate la 
sediul instituției, persoană de contact: 
Argane Cosmin, consilier superior, şi 
pe pagina de internet: http://www.
aippimm.ro.

l Centrul Internaţional de Biodina-
mică, cu sediul în Bucureşti, strada 
Intr.Portocalelor, 1b, sector 6, organi-
zează concurs pentru promovarea în 
grad profesional astfel: cercetător 
ştiinţific gradul I, domeniul/speciali-
tatea Chimie/Chimie- 2 posturi. 
Concursul se va desfăşura conform 
Legii 319/2003, privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare, 
Ordinul ministrului educației națio-
nale  ş i  cercetăr i i  ş t i inț if ice 
nr.6.129/2016, privind aprobarea 
standardelor minimale necesare şi 
obligatorii pentru conferirea titlurilor 
didactice din învățământul superior, a 
gradelor profesionale de cerceta-
re-dezvoltare, a calității de condu-
cător de doctorat şi a atestatului de 
abilitare, în data de 29.10.2018, la 
sediul Centrului Internaţional de 
Biodinamică. Condiţii minime pentru 
înscrierea la concurs grad CSI: studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă ori studii echi-
valente (studii universitare de licenţă 
şi studii universitare de masterat 
conform legii); îndeplinirea standar-
delor minimale de acordare a 
gradului profesional de cercetător 
ştiinţific gradul I -să aibă activitate de 
cercetare-dezvoltare în specialitate 
sau în învățământul superior de cel 
puțin 9 ani şi titlul ştiințific de doctor; 
pentru candidații care provin din 
afara învățământului superior sau a 
cercetării ştiințifice, o vechime de 15 
ani în profilul postului. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 30 de 
zile de la data apariţiei în ziar, la 
Compartimentul Resurse umane al 
Centrului. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la tel.021.310.43.54, e-mail: 
office@biodyn.ro.

l La ediţia din data de 14.09.2018, la 
rubrica „Supliment Anunţuri Mica 
Publicitate„ la anunţul Unitaţii Mili-
tare Nr.02433 Bucureşti, pentru 
ocuparea funcţiei de personal civil 
contractual, „Consilier juridic gr.II” la 
Microstructura juridic, se face urmă-
toarea rectificare: -în loc de: „Consi-
lier juridic gr.II” la Microstructura 
juridic (studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de  
licență în domeniul juridic), cu o 
vechime în specialitatea studiilor de 6 
luni şi o vechime de minim 4 ani în 
activități specifice” se va citi: „Consi-
lier juridic gr.I” la Microstructura 
juridic (studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul juridic), cu o 
vechime în specialitatea studiilor 
juridice de minim 3 ani şi 6 luni.

l Primăria Ștefăneştii de Jos –Ilfov 
organizează în data de 17.10.2018 
concurs recrutare pentru 1 post de 
muncitor necalificat, 1 post de Refe-
rent şi 1 post de Inspector de speciali-
tate. Detalii la 021.361.35.29.

l Aeroclubul României cu sediul în 
Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 54 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante în data 
de 16.10.2018 ora 10:00 proba scrisă, 
respectiv în data 23.10.2018, ora 10:00 
interviu. Dosarele se depun la sediul 
Aeroclubului României până la data 
08.10.2018, ora 12.00. Relaţii supli-
mentare  se  obţ in  la  te lefon 
0372.705.952 – persoana de contact 
Călin Cristiana. Candidaţii trebuie să 
îndeplinesca condiţiile specifice 
pentru postulurile scoase la concurs 
astfel:•Comandant adjunct Aeroclub 
Teritorial -AT Sibiu -1 post:-studii 
medii   şi licenţă de personal navigant; 
-deţinător calificării/ certificatului de 
instructor pentru minim o clasă/ un 
tip de aeronave şi experienţă de 
minim 1 an în specialitate ca 
instructor de zbor. •Contabil Tr. IA 
-Serviciul Contabilitate -1 post:-studii 
medii;-curs contabilitate;-min. 6 ani. 
Calendarul de desfăşurare a concur-
sului:-25.09.- 08.10.2018 -depunere 
dosare  înscriere concurs (ora 12:00);-
09.10.2018 -selecţie dosare  şi afisare 
rezultat;-10.10.2018 -depunere contes-
taţii selecţie dosare –ora 13:00;-
11.10.2018 -soluţionare contestaţii 
selecţie dosare;-12.10.2018 -afişare 
rezultate contestaţii –ora 13;00;-
16.10.2018 -proba scrisă –ora 10:00;-
17.10.2018 -afişare rezultate proba 
scrisă, ora 13:00;-18.10.2018 -soluţio-
nare contestaţii probă scrisă; 
-19.10.2018 -afişare rezultat contes-
taţii probă scrisă –ora 13:00;-
23.10.2018 -interviu începând cu ora 
10:00;-24.10.2018 -afişare rezultate 
interviu ora 13:00;-25.10.2018 -depu-
nere contestaţii interviu;-26.10.2018 
-afişare rezultat contestaţii interviu –
ora 13:00;-29.10.2018 -afişare rezul-
tate finale –ora 13:00.Informaţii 
privind înscrierea la concurs şi depu-
nerea dosarelor: •Candidaţii trebuie 
să îndeplinescă condiţiile minime de 
vechime în specialitate  necesare exer-
citării funcţiei.•În termen de  10 zile 
de la publicarea anunţului, respectiv 
până în data de 08.10.2018  ora 12:00, 
candidaţii depun dosarul de concurs 
care va conţine obligatoriu:a) Formu-
larul de înscriere (se pune la dispoziţie 
de către Serviciul Resurse Umane al 
Aeroclubului României);b) Copia 
actului de identitate;c) Copia 
diplomei de studii şi a altor acte care 
atestă efectuarea specializării;d) Copii 
licenţe care atestă specializarea 
pentru postul solicitat; e) Copia carne-
tului de muncă  şi/sau adeverinţă care  
să ateste vechimea în muncă  şi după 
caz, vechimea în specialitate necesare 
ocupării funcţiei;f) Curriculum 
Vitae;g) Cazierul judiciar;h) Adeve-
rinţă care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată de medicul 
de familie sau  de către unităţi sani-
tare abilitate şi  care să conţină în clar, 
data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia –în format standard stabilit 
de Ministerul Sănătăţii Publice. Actele 
prevăzute la pct. 2 lit.b) –e) vor fi 
prezentate şi în original, în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu 
acestea.

l Subscrisa SC Ţesătoriile Reunite 
SA, cu sediul în Bucureşti, str. Spătaru 
Preda nr. 5, sect. 5, angajează două 

muncitoare necalificate pentru servicii 
de  curăţenie .  Relaţ i i  la  te l . 
0754333685. Garda Forestieră Bucu-
reşti  organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea a 2 funcţii 
publice de execuție vacante, astfel:•-
Compartimentul Programe de Finan-
țare pt. creşterea suprafețelor de 
pădure şi programe finanțate de 
UE:-1 post consilier principal.•Com-
partimentul Instrumente informatice, 
baza de date, statistici şi raportări:-1 
post consilier superior.Condiţii de 
participare la concurs :-studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, specialitatea 
silvicultură; -respectarea prevederilor 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcționarului public, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;- vechime în specialitatea 
studiilor;-5 ani pentru funcţia publică 
de consilier principal;-7 ani pentru 
funcţia publică de consilier superior; 
-Permis conducere categoria B.
Condiţii de desfăşurare a concursului: 
proba scrisă -25.10.2018 ora 10:00.
Menționam că Interviul se va susține 
în termen de maxim 5 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 de zile  calen-
daristice de la data publicării prezen-
tului  anunţ în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a (24.09.2018-
15.10.2018),  la sediul Gărzii Fores-
tiere Bucureşti, str. Intrarea Binelui, 
nr.1A, etaj 2, sector 4, si trebuie să 
conţină  în mod obligatoriu  docu-
mentele prevăzute la art.49, alin.(1) 
din  H.G. 611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. Menţionăm 
că la data publicării în Monitorul 
Oficial a  Anunţului privind desfăşu-
rarea concursului de ocupare a funcţi-
ilor publice de execuție vacante, 
acesta  cât şi Bibliografia vor fi afişate 
pe site-ul Gărzii Forestiere Bucureşti. 
Relaţii suplimentare se pot obţine  la 
nr.de telefon: 021.233.12.89, persoana 
de contact: Elena Bolovan.

l Primăria Moara Vlăsiei –Ilfov 
organizează în data de 16.10.2018 
concurs recrutare pentru 1 post de 
Institutor şi 3 posturi de îngrijitor. 
Detalii la 021/267.21.35.

l Administrația Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante (funcții publice): Serviciul 
Achiziții Publice:Expert, grad profesi-
onal superior -2 posturi.Condiţiile 
Generale pentru participarea la 
concurs sunt prevăzute în articolul 54 
din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.Condiții specifice privind 
ocuparea postului de Expert, grad 
profesional superior:-vechimea 
minimă în specialitatea studiilor –7 
ani;-pregătirea de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă din dome-
niul ştiințe inginereşti, domeniul 
economic;-cursuri de pregătire/ 
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perfecționare/ formare specializată în 
domeniul „achizițiilor publice”.Proba 
scrisă a concursului se va desfăşura în 
data de 24.10.2018, ora 11:00 la sediul 
Administrației Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic, din B-dul Națiunile Unite, nr. 
1, bl. 108 A, interviul se va susţine, de 
regulă, într-un termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise.Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul Admi-
nistrației Municipale pentru Consoli-
darea Clădirilor cu Risc Seismic, din 
B-dul Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108 A,  
în termen de 20 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a, de luni până 
vineri între orele 10.00 –15.00.Cerin-
ţele specifice privind ocuparea postu-
r i lor  se  vor  af i şa  la  sediul 
Administrației Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic, din B-dul Națiunile Unite, nr. 
1, bl. 108 A şi pe site-ul P.M.B. (www.
pmb.ro).Informaţii suplimentare se 
pot obţine la numărul de telefon 
0213715050 int. 123, persoana de 
contact Alexandra Micu, e-mail 
alexandra.micu@amccrs-pmb.ro.

l Centrul Cultural Cornetu organi-
zează în data de 25.09.2018 concurs 
recrutare pentru postul de Referent. 
Detalii la 0723.337.842.

l Asociaţia de Dezvoltare Intercomu-
nitară „APAZOR” Orăştie, cu sediul 
în Piaţa A.VIaicu, nr.19, organizează 
în data de 01.10.2018, la sediul asocia-
ţiei, concurs pentru ocuparea postului 
de director executiv al aparatului 
tehnic. Condiţii generale de ocupare a 
postului: a)are cetăţenia română şi 
domiciliul în România; b)cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c)are 
vârsta minim 18 ani împliniţi; d)are 
capacitate deplină de exerciţiu. 
Condiţii specifice de participare: 
-studii superioare, absolvite cu 
diplomă de licenţă; -experienţă în 
domeniul managementului şi calităţii; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 10 ani; -vechime în activităţi 
de management: minim 3 ani. 
Concursul constă în: -probă scrisă; 
-interviu. Proba scrisă a concursului 
va avea loc în data de 01.10.2018, ora 
10.00, la sediul asociaţiei. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
până la data de 27.09.2018, la sediul 
ADI -Apazor Orăştie. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul asocia-
ţiei sau la nr.de telefon: 0254.241.723.

l Centrul Internaţional de Biodina-
mică, cu sediul în Bucureşti, strada 
Intr.Portocalelor, 1b, sector 6, organi-
zează concurs pentru promovarea în 
grad profesional astfel: cercetător 
ştiinţific gradul I, domeniul/speciali-
tatea Chimie/Chimie- 2 posturi. 
Concursul se va desfăşura conform 
Legii 319/2003, privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare, 
Ordinul ministrului educației națio-
nale  ş i  cercetăr i i  ş t i inț if ice 
nr.6.129/2016, privind aprobarea 
standardelor minimale necesare şi 
obligatorii pentru conferirea titlurilor 
didactice din învățământul superior, a 
gradelor profesionale de cerceta-
re-dezvoltare, a calității de condu-

cător de doctorat şi a atestatului de 
abilitare, în data de 29.10.2018, la 
sediul Centrului Internaţional de 
Biodinamică. Condiţii minime pentru 
înscrierea la concurs grad CSI: studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă ori studii echi-
valente (studii universitare de licenţă 
şi studii universitare de masterat 
conform legii); îndeplinirea standar-
delor minimale de acordare a 
gradului profesional de cercetător 
ştiinţific gradul I -să aibă activitate de 
cercetare-dezvoltare în specialitate 
sau în învățământul superior de cel 
puțin 9 ani şi titlul ştiințific de doctor; 
pentru candidații care provin din 
afara învățământului superior sau a 
cercetării ştiințifice, o vechime de 15 
ani în profilul postului. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 30 de 
zile de la data apariţiei în ziar, la 
Compartimentul Resurse umane al 
Centrului. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la tel.021.310.43.54, e-mail: 
office@biodyn.ro.

VANZARI DIVERSE
l Ocazie, Vila la pret de apartament, 
centru Ceptura - Prahova, cinci 
camere, dependinte, 800 m.p. curte la 
pachet cu 800 m.p. vie nobila, pret 
79.000 euro negociabil. Merita vazuta! 
Telefon 0744666612.

CITAŢII
l Ticulescu (fostă Mureşeanu) 
Rodica este citată în calitate de pârâtă 
în dosarul civil nr.799/254/2016 la 
Judecătoria Mangalia în data de 
24.10.2018 pentru dezbatere succe-
siune defunct Mureşeanu Nicolae şi 
Mureşeanu Dorica, ieşire din indivi-
ziune, reclamantă Dumitru Mia.

l SC Victoria SRL, cu ultimul sediu 
în Rm. Vâlcea, este citată la Judecă-
toria Rm. Vâlcea, Sala 2, Complet civ. 
13, în dosar nr.7030/288/2018, în data 
de 19.10.2018, ora 09:00, în calitate de 
Pârât, în proces cu Oneață Costel în 
calitate de Reclamant, obiectul dosa-
rului - obligație de a face. În caz de 
neprezentare a părților, se va putea 
trimite un inscris, judecata urmand a  
se va face în lipsă. Prin inmanarea 
citatiei, sub semnatura de primire, 
personal ori prin reprezentant legal 
sau conventional, pentru un termen 
de judecata, cel citat este prezumat ca 
are in cunostiinta si termenele de 
judecata ulterioare aceluia pentru 
care citatia i-a fost inmanata.

l Se citează Coconu Nicuşor, Zalum 
(Coconu)  Anişoara  ş i  S îrbu 
Alexandru Valentin la Judecătoria 
Roşiorii de Vede, str. Mărăşeşti nr. 52, 
la data de 16.10.2018 în dosar civil nr. 
845/292/2009*, având ca obiect succe-
siune rejudecare, reclamantă fiind 
Țiparu Mariana.

l Paratul Haji Taleb Mahmoud, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Romania: Iasi, str. Petre Ispirescu 
nr.3, bl.A3, sc.B, et.6, ap.3, in prezent 
cu domiciliu necunoscut, este citat la 
Judecatoria Iasi- sectia civila, din Iasi, 
strada Anastasie Panu nr.25, 
completul 36M, in dosarul nr. 
25.593/245/2017, reclamanta Haji 

Taleb Margareta (obiect “desfacerea 
casatoriei”) pentru termenul din 
29.10.2018, ora 8.30.

l Se citeaza Necula Liliana, Necula 
Ica, most. def. Necula Ion si Necula 
Viorel, Necula Luminita, most. def. 
Necula Vasile, cu domiciliul necu-
noscut in cauza ce formeaza obiectul 
Dosarului nr. 607/259/2018, aflat pe 
rolul Judecatoriei Mizil, cu termen de 
judecata la data de 02.10.2018.

l Numitul Mănăilescu Crăciun cu 
ultimul domiciliu cunoscut în locali-
tatea Buc. str. Zeţari nr. 53, sector 5, 
este citat la Judecătoria Bacău pe 
data de 15.10.2018 luni, la ora 9:00 
completul C4 familie camera 3, în 
calitate de pârât în dosarul civ. nr. 
11597/180/2017 în procesul de divorţ 
cu reclamanta Mănăilescu Ştefania 
Dumitra.

l Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Ene Frosina, cu sediul 
în Tulcea, la data de 04.10.2018, ora 
11:30, eventualii succesibili ai 
defunctei Ilicea Niţa, decedată la data 
de 10.06.2018, cu ultim domiciliu în 
Mun.Tulcea, jud. Tulcea, în vederea 
dezbaterii succesiunii.

l Catană Marcel şi Catană Mihaela 
din sat Stânceşti, com. M.Eminescu, 
jud. Botoşani, sunt citaţi pentru 
16.10.2018 la Judecătoria Botoşani, 
partaj, dosar 353/193/2017.

l Numitul Bădeaţă Ion Cristian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Timi-
şoara, str.Bujorilor, nr.52, sc.B, ap.1, 
judeţul Timiş, este chemat în calitate 
de pârât la Judecătoria Craiova 
-dosar nr.30802/215/2017 în data de 
8.10.2018.

DIVERSE
l SC Vicky Car Wash SRL cu sediul 
în str. Mărgeanului nr. 101, sector 5, 
Bucureşti, înregistrată la ONRC –
ORCTB CUI 39868969 informează 
pe cei interesaţi că sa depus solicitarea 
pentru emiterea autorizaţiei de mediu 
pentru activitate Spălătorie Auto, 
desfăşurată în str. Mărgeanului nr. 
101. Informaţii se pot solicita la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului, 
Bucureşti din sector 6, Aleea Lacul 
Morii nr. 1. Propuneri sau contestaţii 
se pot depune la sediu APM în tremen 
de 10 zile.

LICITAŢII
l Informaţii generale: Unitatea 
Administrativ Teritorială Oraşul 
Ştefăneşti, judeţul Botoşani, reprezen-
tată de Florin BUȚURA- în funcția 
de primar, cod fiscal 3373403, telefon 
0231.564.101, fax 0231.564.381, 
e-mail primaria@stefanesti-bt.ro, 
administratorpublic@stefanesti-bt.ro. 
2. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii: Concesionarea prin lici-
taţie publică a terenul situat în intra-
vilanul oraşului Ştefăneşti, ce face 
parte din T. 121, nr. cadastral 1069, 
str. Ştefan Luchian nr. 30, situat în 
oraşul Ştefăneşti, județul Botoşani; 
3. Documentația de atribuire a conce-
siunii se pune în vânzare la sediul 
concedentului U.A.T.O. ŞTEFĂ-

NEŞTI,  s tr.  Ştefan Luchian 
nr.4.3.1. Documentația de atribuire a 
concesiunii se poate obține prin 
cumpărare de la sediul concedentului 
din oraşul Ştefăneşti, str. Ştefan 
Luchian nr. 4. 3.2.  Denumirea şi 
adresa serviciului/ compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: U.A.T.O. 
ŞTEFĂNEŞTI –  Registratură. 
3.3.  Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
u r g e n ţ ă  a  G u v e r n u l u i  n r. 
54/2006: Prețul este de 10 lei setul. 3.4.  
Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 28.09.2018 ora 14:00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: Fiecare 
ofertant poate depune o singură 
ofertă.4.1.  Data limită de depunere a 
ofertelor: 05.10.2018, ora 14:00.4.2.  
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Ofertele se depun la sediul conce-
dentului, Registratură, U.A.T.O. 
ŞTEFĂNEŞTI, judeţul Botoşani, str. 
Ştefan Luchian nr. 4.4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar.5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor: 10.10.2018 ora 10:00 la sediul 
U.A.T.O. ŞTEFĂNEŞTI. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/ sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Boto-
şani, municipiul Botoşani, Strada 
Maxim Gorki nr. 8, Botoşani, cod 
poştal 710222, telefon: 0231.511.739 , 
fax: 0231.531.832, e-mail:  tr-boto-
sani@just.ro. Termenele pentru sesi-
zarea instanței: conform prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completă-
rile ulterioare.7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
17.09.2018.

l Informaţii generale: Unitatea 
Administrativ Teritorială Oraşul 
Ştefăneşti, judeţul Botoşani, reprezen-
tată de Florin BUȚURA- în funcția 
de primar, cod fiscal 3373403, telefon 
0231564101, fax 0231564381, e-mail 
primaria@stefanesti-bt.ro, adminis-
tratorpublic@stefanesti-bt.ro. 2.   
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii: Concesionarea prin lici-
taţie publică a terenul situat în intra-
vilanul oraşului Ştefăneşti, ce face 
parte din domeniul public, T. 121, nr. 
cadastral 740, str. Nicolae Iorga nr. 7, 
situat în oraşul Ştefăneşti, județul 
Botoşani. 3. Documentația de atri-
buire a concesiunii se pune în vânzare 

la sediul concedentului U.A.T.O. 
ŞTEFĂNEŞTI, str. Ştefan Luchian nr. 
4. 3.1. Documentația de atribuire a 
concesiunii se poate obține prin 
cumpărare de la sediul concedentului 
din oraşul Ştefăneşti, str. Ştefan 
Luchian nr. 4. 3.2.  Denumirea şi 
adresa serviciului/ compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: U.A.T.O. 
Ş T E FĂ N E Ş T I –    R e g i s t r a -
tură.3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
u r g e n ţ ă  a  G u v e r n u l u i  n r. 
54/2006:  Prețul este de 10 lei 
setul.3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 28.09.2018 ora 
14:00.4.Informaţii privind ofertele: 
Fiecare ofertant poate depune o 
singură ofertă.4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 05.10.2018, ora 
14:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele se depun la 
sediul concedentului, Registratură, 
U.A.T.O. ŞTEFĂNEŞTI, judeţul 
Botoşani, str. Ştefan Luchian nr. 
4.4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 11.10.2018 ora 10:00 
la sediul U.A.T.O. ŞTEFĂNEŞTI. 
6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/ sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Botoşani, municipiul Botoşani, Strada 
Maxim Gorki nr. 8, Botoşani, cod 
poştal 710222, telefon: 0231.511.739, 
fax: 0231531832,  e-mail: tr-botosani@
just.ro. Termenele pentru sesizarea 
instanței: conform prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completă-
rile ulterioare.7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
17.09.2018.

l Informaţii generale: Unitatea 
Administrativ Teritorială Oraşul 
Ştefăneşti, judeţul Botoşani, repre-
zentată de Florin BUȚURA- în 
funcția de primar, cod fiscal 3373403, 
telefon 0231564101, fax 0231564381, 
e-mail primaria@stefanesti-bt.ro,ad-
ministratorpublic@stefanesti-bt.ro. 2. 
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii:Concesionarea prin lici-
taţie publică a terenului situat în 
intravilanul oraşului Ştefăneşti, ce 
face parte din T 121, P.C. 740 şi P.C. 
768, str. Nicolae Iorga nr. 1- 6, în 
suprafaţă de 750 mp, conform PUG 
aprobat de Consiliul local, precizat în 

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
3333333333333333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333 
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33 
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3-
t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3 
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 fi33c3, cop33 dup3 C33tific3tul 
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3 
co3fid33ţ33l3t3t3,co3fid33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3-
p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333  3ch3t3333 33333ţ333 
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3 
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33, 
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot fi v33u3l333t3, co3d3ţ33l3 
d3d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3fiș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul 
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3, 
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic. 
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.
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planul de situație, respectiv 60 locuri 
de parcare (2,5 mp * 5 mp = 12,5 mp 
/ loc de parcare, 60 locuri parcare * 
12,5 mp = 750 mp) din domeniul 
public al orașului Ștefănești, județul 
Botoșani. 3.  Documentația de atri-
buire a concesiunii se pune în vânzare 
la sediul concedentului U.A.T.O. 
ȘTEFĂNEȘTI, str. Ștefan Luchian 
nr. 4.3.1. Documentația de atribuire a 
concesiunii se poate obține prin 
cumpărare de la sediul concedentului 
din orașul Ștefănești, str. Ștefan 
Luchian nr. 4. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: U.A.T.O. 
ȘTEFĂNEȘTI–  Registratură.3.3.  
Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: Prețul este de 
10 lei setul.3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 28.09.2018 
ora 14:00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: Fiecare ofertant poate depune o 
singură ofertă.4.1.  Data limită de 
depunere a ofertelor: 05.10.2018, ora 
14:00.4.2. Ofertele se depun la sediul 
concedentului,  Registratură, 
U.A.T.O. ȘTEFĂNEȘTI, judeţul 
Botoșani, str. Ștefan Luchian nr. 
4.4.3.  Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 12.10.2018, ora 10:00 
la sediul U.A.T.O. ȘTEFĂNEȘTI. 
6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei:  Tribunalul 
Botoșani, municipiul Botoșani, 
Strada Maxim Gorki nr. 8, Botoșani, 
c o d  p o ș t a l  7 1 0 2 2 2 , 
te lefon:   0231.511.739 ,  fax: 
0231531832,  e-mail: tr-botosani@
just.ro. Termenele pentru sesizarea 
instanței: conform prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările și completă-
rile ulterioare.7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
17.09.2018.

l SC Elbama Star SRL prin admi-
nistrator judiciar, anunta vanzarea la 
licitatie publica a bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii debi-
toare, respectiv: Dumper Moxi an de 
fabricatie 1999 la pretul de 36.321,35 
lei (fara TVA), Dumper Terex la 
pretul de 35.360 lei (fara TVA). 
Vanzarea la licitatie publica se efec-
tueaza conform hotararii Adunarii 
Creditorilor din 30.08.2016, 
16.02.2017, 26.06.2017, 29.05.2018 si 
10.07.2018. Pretul de pornire al lici-
tatiei pentru fiecare bun mobil este 
in conformitate cu regulamentul de 
participare la licitatie; pretul 
vanzarii este purtator de TVA. Lici-
tatiile publice vor avea loc pe data 
de :  26 .09.2018,  27.09.2018, 
01.10.2018, 02.10.2018, 03.10.2018, 
04.10.2018, 08.10.2018, 09.10.2018, 
10.10.2018, 11.10.2018, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 
Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de partici-

pare si relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul/locatorul /vânzătorul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Primăria Comunei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, cu sediul în comuna 
Sadova, jud.Dolj, cod poștal: 207505, 
telf.0251.376.622, fax: 0351.418.644, 
CUI: 4553437, e-mail: primariacomu-
neisadova@gmail.com, sadova@cjdolj.
ro. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesionării/închirierii /
vânzării, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
concesionat/închiriat /vândut: Concesi-
onare/închiriere /vânzare_terenuri 
identificate pe raza Comunei Sadova, 
judeţul Dolj, după cum urmează: Nr.
crt.; Tarla; Parcelă; Suprafaţă (ha); 
Categoria; Domeniu public/privat; 
Scopul evaluării: 1.; T 1; P 3,4,5; 0,3285; 
intravilan; privat; concesionare. 2.; T 
112; P 4623; 0,2200; intravilan; privat; 
concesionare. 3.; T 178; P 1127, 1128; 
4,2000; intravilan; privat; închiriere. 4.; 
T 110; P1/1; 0,3000; extravilan; privat; 
vânzare. 5.; T 85; P 673+673/1; 6,0000; 
intravilan; privat; concesionare. 3.
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Documentaţia de atribuire se 
poate procura de la sediul Primăriei 
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul 
Dolj. 3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documen-
taţiei de atribuire: Documentaţia de 
atribuire se poate procura prin cerere 
de la sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul adminis-
tratorului/vânzătorului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul 
de achiziţii al Primăriei Sadova, strada 
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
Preţul caietului de sarcini este de 
400RON. Se achită la casieria Primăriei 
Sadova. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 15.10.2018, ora 
16.00, Primăriei Sadova, str.Craiovei, 
nr.165, judeţul Dolj. 4.Informaţii 
privind ofertele: la sediul Primăriei 
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul 
Dolj. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor:  19.10.2018, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Sadova, str.Craiovei, 
nr.165, judeţul Dolj. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei 
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul 
Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
exemplar original și un exemplar copie. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 25.10.2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, 
judeţul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secţia de contencios a Tribunalului 
Dolj, sediul: Craiova, str.Brestei, nr.129, 
judeţul Dolj, telefon/fax: 0251.410.140, 

e-mail: registraturaacte.dj@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 21.09.2018.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria 
Comunei Sadova, str.Craiovei, nr.165, 
cu sediul în comuna Sadova, județul 
Dolj, cod poștal: 207505, telefon: 
0251.376.622, fax: 0351.418.644, CUI: 
4553437, e-mail: primariacomuneisa-
dova@gmail.com, sadova@cjdolj.ro. 
2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: concesionare terenuri 
identificate pe raza Comunei Sadova, 
județul Dolj, după cum urmează: Nr.
crt.; Tarla; Parcelă; Suprafață (ha); 
Categoria; Domeniu: 1.; T 85; P 680; 
0,1000; intravilan; public. 2.; T 177; P 
1124; 0,8200; extravilan; public. 3.; T 
177; P 1120; 1,0000; extravilan; public. 
4.; T 177; P 1119; 0,8000; extravilan; 
public. 5.; T 177; P 1118; 0,6500; extra-
vilan; public. 6.; T 177; P 1117; 2,1000; 
extravilan; public. 7.; T 177; P 1116; 
0,4500; extravilan; public. 8.; T 177; P 
1114; 3,8900; extravilan; public. 9.; T 
177; P 1113; 0,1500; extravilan; public. 
10.; T 177; P 1110; 1,5000; extravilan; 
public. 11.; T 102; P 760; 0,8000; extra-
vilan; public. 12.; T 102; P 759; 0,6500; 
extravilan; public. 13.; T 102; P 758; 
0,8000; extravilan; public. 14.; T 101; P 
752; 1,2800; extravilan; public. 15.; T 
102; P 761,761/1; 4,0000; extravilan; 
public. 16.; T 102; P 761/2; 6,12000; 
extravilan; public. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Documen-
taţia de atribuire se poate procura de la 
sediul Primăriei Sadova, str.Craiovei, 
nr.165, judeţul Dolj. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
Documentaţia de atribuire se poate 
procura, prin cerere, de la sediul 
Primăriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, 
judeţul Dolj. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului/administrato-
rului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul de Achiziții al 
Primăriei Sadova, strada Craiovei, 
nr.165, Comuna Sadova, județul Dolj. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
Preţul caietului de sarcini este de 
400RON. Se achită la casieria Primă-
riei Sadova. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 15.10.2018, ora 
16.00, Primăriei Sadova, str.Craiovei, 
nr.165, Comuna Sadova, judeţul Dolj. 
4.Informaţii privind ofertele: la sediul 
Primăriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, 
judeţul Dolj. 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 19.10.2018, ora 12.00, 
la sediul Primăriei Sadova, str.Craiovei, 
nr.165, Comuna Sadova, judeţul Dolj. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, Comuna Sadova, 
judeţul Dolj. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un exemplar original și un 

exemplar copie. 5.Data și locul la care 
se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 25.10.2018, ora 
12.00, la sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, Comuna Sadova, 
judeţul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secţia de contencios a Tribunalului 
Dolj, sediul: Craiova, str.Brestei, nr.129, 
județul Dolj, telefon/fax: 0251.410.140, 
e-mail: registraturaacte.dj@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 21.09.2018.

l Școala Gimnazială Nr.22 I.C.Bră-
tianu, Constanța, organizează licitație 
publică pentru închirierea următoa-
relor spații pe minim 1 an: -Sală de 
sport cu suprafața de 480mp, care nu 
este liberă de sarcini- 8 ore/zi (16.00-
24.00). Licitația va avea loc la sediul 
instituției din Constanța, strada 
Răzvan Vodă, numărul 6, în data de 
09.10.2018, ora 14.00. Informații 
suplimentare la telefon: 0341.439.640.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al 
CELPI S.A, cu sediul în București, 
Drumul Bercenarului nr.1, sector 4, 
număr de ordine în Registrul Comer-
ţului J40/290/1991, CUI 382482 în 
temeiul art.111, 117, 118 din Legea 
31/1990 republicată și a prevederilor 
art.43 din Actul Constitutiv convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor în data de 26.10.2018 ora 10:00 
la sediul social al societăţii din Bucu-
rești, Drumul Bercenarului nr.1, sector 
4, pentru acţionarii înregistraţi la 
sfârșitul zilei de 19.10.2018 (data de 
referinţă) în registrul acţionarilor, cu 
următoarea ordine de zi:1. Aprobarea 
valorificării de materiale laminate cu 
vandabilitate redusă la prețuri inferi-
oare celor contabile;2. Propunerea 
datei 12.11.2018 ca data de înregis-
trare pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor Adunării Generale Ordi-
nare.Documentele aferente Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor: 
Începand cu data 19.10.2018  convo-
catorul, numărul total de acţiuni și 
drepturile de vot la data convocării, 
textul integral al documentelor și 
materialelor informative referitoare la 
problemele de pe ordinea de zi, sunt la 
dispozitia acţionarilor și se pot obţine 
pe suport de hârtie la cererea acţiona-
rilor interesaţi, la sediul social al 
Societăţii situat în București, Drumul 
Bercenarului nr.1, sector 4. La ședin-
tele Adunărilor Generale a Acţiona-
rilor vor putea participa direct 
acţionarii aflaţi în proprietatea a cel 
puţin 2 la sută din acţiuni. Un exem-
plar original al procurii speciale va 
trebui să parvină Societăţii cu 48 de 
ore înainte de data adunării sub sanc-
ţiunea pierderii exerciţiului dreptului 
de vot prin reprezentant în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
conform prevederilor legii. Procura va 
fi transmisă în original, pe suport de 
hârtie, la sediul Societăţii situat în 
București, Drumul Bercenarului nr.1, 
sector 4.În cazul în care pe data 

26.10.2018 nu se întrunește cvorumul 
prevăzut de lege și actul constitutiv al 
Societăţii, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor este convocată 
pentru data de 29.10.2018 ora 10:00 la 
același sediu și cu aceeași ordine de zi.

SOMAŢII
Se aduce la cunoștință că pe rolul 
Judecătoriei Arad se află dosarul 
8055/55/2018, cu termen de judecată 
la data de 21 noiembrie 2018, având 
ca obiect cererea petentei Răchițan 
Silvia, cu domiciliul procesual ales în 
Arad str. Cozia nr. 11 ap. 3, jud. Arad, 
pentru: constarea dobândirii de către 
aceasta a dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra cotei de 146/876 
din imobilul casă și teren situat în 
Arad str. Castanilor nr. 1, înscris în CF 
3 2 4 3 2 9  A r a d ,  c u  n r.  t o p 
1257-1258/a.1.b, proprietatea tabulară 
a numiților Bartl Iosif decedat la 
16.02.1974 și Sârbu Ecaterina dece-
dată la data de 10.01.1995.Persoanele 
interesate pot face opoziție la numărul 
de dosar indicat mai sus în termen de 
o lună de la data publicării prezentei 
somații.

PIERDERI
l Primaria Orasului Popesti-Leor-
deni declara pierdut Ordinul 
Prefectului nr.1933/17.12.2002, 
inregistrat la Prefectura Judetului 
Ilfov, privind dreptul de proprie-
tate privata pentru terenul in 
suprafata de 846,91 m.p, situat in 
orasul Popesti- Leordeni, Str.
Goles t i  nr.33 ,  apart inand 
domnului Manea I .  Petre. 
Declaram ca acest ordin nu a fost 
inmanat deoarece a fost pierdut in 
conditii neelucidate respectiv nu a 
produs efecte juridice.

l Asoc. Proprietari nr.35 MB9-D, 
Slobozia, CUI- 22175135, anunta 
pierderea CIF seria A/173667, emis 
07.08.2007.

l Pierdut certificat constatator emis 
conf. Legii 359/2004, aparţinând 
punctului de lucru Slobozia al SC 
Rino Guard SRL Amara. Se declară 
nul.

l Pierdut certificat constatator emis 
conf. Legii 359/2004, aparţinând 
punctului de lucru Slobozia al SC 
Rino Guard SRL Amara. Se declară 
nul.

l Pierdut Carnet de student pe 
numele IANCU L. MIHAELA, emis 
de Universitatea Bucuresti, Facultatea 
de Matematica si Informatica. Il 
declar nul.

l Stefan Ion, Amara,Ialomita, 
declara pierdut Atestat Transport 
Marfa -CPC, nr. 016909002, eliberat 
ARR Ialomita.

l I.F. Codrut Motoloiu Ionel, RO 
2079710, anunta pierderea CIF seria 
B, nr.377132, emis la 01.11.2006.

l Pierdut ecuson emis de  Apa Nova 
pe numele de Necula Cornel.


