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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm 
șofer cat.B pt.curierat Anglia și 
Scoția. Plecare imediată. Relații la 
telefon: 0739.615.651.

l Erată. Institutul Național de Geria-
trie și Gerontologie „Ana Aslan” 
anunță următoarea rectificare la 
anunţul privind ocuparea pe durată 
determinată, pentru 24 luni, 0,5 post 
vacant (1/2 normă), registrator 
medical (M) -Compartiment Fișier 
Statistică și Informatică Medicală din 
cadrul Ambulatorului de specialitate, 
anunț publicat în ziarul Jurnalul, din 
data 24.06.2019, rubrica Oferte 
serviciu: -în loc de „Dosarele de 
concurs se vor depune până la data de 
08.07.2019, ora 15.00” -se va citi 
„Dosarele de concurs se vor depune 
până la data de 01.07.2019, ora 
15.00”. Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l CIS GAZ SA, cu sediul în jud.
Mureș, Sântana de Mureș, str.Voinice-
nilor, nr.686, angajează sudori (26), 
maistru sudură (3), lăcătuș montator 
(9), muncitor necalificat la spargerea 
și tăierea materialelor de construcții 
(12). CV-urile se pot depune la sediul 
firmei până la data de 26.06.2019. 
Informații la telefon: +40265.313.018.

l CSM Sfântul Nectarie, angajează 
prin concurs asisitent medical genera-
list (stomatologie) perioadă nedeter-
minată, condiţii –vechime specialitate 
3 ani, ALP, asigurare, studii postli-
c e a l e .  D e p u n e r e  d o s a r  2 5 . 0 6 
-08.07.2019. Tel. 0215684030 și pe site 
www.nectarie6.ro.

l Abando SRL, cu sediul în Bucu-
rești, Str.Sfântul Constantin, nr.2, et.6, 
ap.18, Sector 1, J40/12994/2015, CUI: 
35160900, angajează secretara cod 
COR 412001. Cerințe: studii superi-
oare; 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; f lexibilitate/
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 Muzeul Civilizaţiei Dacice și 
Romane organizează la sediul său din 
loc. Deva, B-dul 1 Decembrie, nr. 39, 
jud. Hunedoara, concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a postului contractual de conducere 
vacant de Șef Serviciu -studii superi-
oare, gradul II, normă întreagă, 
vechimea în muncă și specialitate 
necesară minimum 10 ani, experienţă 
în relații cu publicul minimum 10 ani, 
în cadrul Secției de Marketing și 
Relaţii cu Publicul (1 post). Concursul 
va avea loc în data de 17.07.2019, ora 
9:00 -proba scrisă și în data de 
23.07.2019, ora 9:00 -interviul. Dosa-

rele de participare la concurs vor fi 
depuse până la data de 10.07.2019 ora 
14:00 la sediul instituției, biroul 
Resurse Umane. Persoană de contact: 
Popescu Adriana Cristina, tel/fax 
0254/216750/212200, int. 2023.

l Spitalul Clinic Nr.1 Cf Witting, cu 
sediul în Bucuresti, Calea Plevnei, 
Nr.142-144,Sectorul 6, scoate la 
concurs următoarele  posturi : - 1 post 
de economist specialist I A- Biroul 
Achiziții Publice,Contractare. Condi-
țiile de participare se regasesc în 
Monitorul Oficial, partea a-III- a din 
data de 26.06.2019, pe site-ul spita-
lului sau la sediul spitalului. Candi-
daţ i i  vor  depune  dosare le  de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea, la 
sediul spitalului. Relaţii suplimentare 
la telefon: 021 312 94 25/interior 203.

l Orașul Câmpeni, cu sediul în loca-
litatea Câmpeni, str.Avram Iancu, 
nr.5, judeţul Alba, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de șofer I, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 23.07.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
25.07.2019, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii; -vechime: vechime în 
funcția de șofer minim 20 ani; -permis 
conducere categoriile B, C, D, BE, 
CE, DE; -atestat profesional transport 
public de persoane în termen de vala-
bilitate; -posesor cartelă conducător 
auto (card electronic tahograf). 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Orașului Câmpeni, jud.Alba. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Orașului Câmpeni, persoană de 
contact: Kozomos Lucian Daniel, 
telefon: 0753.525.343, 0730.011.908, 
fax: 0258.771.215, int.12, e-mail: 
primaria_cimpeni@yahoo.com.

l Primăria Municipiului Dorohoi, cu 
sediul în: municipiul Dorohoi, strada 
Grigore Ghica , nr.34, județul Boto-
șani, în baza Hotărârii nr. 286/2011, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pentru 
funcția contractuala de conducere: 
Denumirea postului : director execu-
tive. Direcția: Administrația Piețelor 
si Oborului. Condiții specifice de 
participare la concurs: nivelul studi-
ilor: studii universitare de licență, 
absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă. 
vechime în specialitatea studiilor: 7 
(șapte) ani. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: Proba 
scrisă: 18.07.2019, ora 10.00, la sediul 
instituției. Interviu: 24.07.2019, ora 
10.00, la sediul instituției. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției 
în  termen  de  10 de zile de la data 
publicării anunțului, respectiv pana la 
data de 05.07.2019. Date contact: 
Primăria Municipiului Dorohoi, 

compartimentul resurse umane, 
telefon 0231/610133 INT.113

l Institutul Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof. Dr. Matei Balș”, cu sediul 
în localitatea București, str. Dr. Calis-
trat Grozovici, nr.1, în conformitate 
cu prevederile HG 286/2011, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcți-
ilor contractuale vacante, pe durată 
nedeterminată: -1 (un) post economist 
specialist IA (S) -Serviciul Financi-
ar-Contabilitate. Concursul se va 
desfășura la sediul institutului, după 
următorul calendar: -Termenul de 
depunere a dosarelor: 10.07.2019, ora 
13.00; -Proba psihologică: în data de 
18.07.2019, ora 10.00; -Proba scrisă: în 
data de 22.07.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu: în data de 26.07.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
pentru postul de economist specialist 
IA, candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -diplomă de 
licență; -6 ani, 6 luni vechime în speci-
alitate; -concurs pentru ocuparea 
postului. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Insti-
tutului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii supli-
mentare la sediul Institutului Naţi-
onal de Boli Infecţioase „Prof. Dr. 
Matei Balș”, persoană de contact: ref. 
Stroe Mihaela, telefon:  021.201.09.80, 
interior: 3055, adresă e-mail: anca.
stroe@mateibals.ro.

l Primăria comunei Prisăcani, 
judeţul Iași organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de Consilier clasa I 
grad profesional debutant - Compar-
timent Buget, Finanțe, Impozite și 
Taxe, din cadrul Aparatului de Speci-
alitate al Primarului comunei Prisă-
cani după cum urmează: Probele  
stabilite pentru concurs: - selecția 
dosarelor; - proba scrisă; - interviul. A. 
Condiţiile de desfășurare a concur-
sului: - data până la care se pot 
depune dosare le  de  înscr iere : 
15.07.2019, ora 1630 în termen de 20 
de zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a (anunţul va fi publicat 
în data de 26.06.2019 ). - data și ora 
organizării probei scrise : 29.07.2019, 
ora 10:00; - locul organizării probei 
scrise - sediul Primăriei comunei 
Prisăcani, județul Iași. B. Condiţii de 
participare la concurs: Condiţii gene-
rale: conform art. 54 din Legea nr. 
188/1999, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; Condiţii 
specifice: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul științe econo-
mice, specializare  finanțe-contabili-
tate. C. Dosarul de concurs: a) 
formularul de înscriere; b) curriculum 
vitae, modelul comun european; c) 
copia actului de identitate; d) copii ale 
diplomelor de studii, certificatelor și 
altor documente care atestă efectu-
area unor specializări și perfecţionări; 
e) copia adeverinţei care atestă starea 

de sănătate corespunzătoare, eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului; f) cazierul 
judiciar; g) declaraţia pe propria 
răspundere sau adeverinţa care să 
ateste calitatea sau lipsa calităţii de 
lucrător al Securităţii sau colaborator 
al acesteia. Copiile de pe actele prevă-
zute mai sus se prezintă în copii lega-
lizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. D. 
Bibliografia de concurs - afișată pe 
site-ul www.uat-prisacani.ro și la 
avizierul Primăriei comunei Prisăcani, 
județul Iași. Relații suplimentare se 
pot obține  la sediul Primăriei 
Comunei Prisăcani, județul Iași sau la 
tel: 0232.295.858/ 0752.192.533.      

l Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Jimbolia, județul Timiș, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a funcţiei 
contractuale de execuţie vacante: 
îngrijitoare, funcție de execuție- 1 
post. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute 
de art.3 din anexa la HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale, cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției de îngrijitoare sunt: 
-studii generale sau medii; -disponibi-
litate în a lucra cu persoane vârstnice; 
-nu necesită vechime în muncă. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -18 iulie 2019, 
ora 9.00: proba scrisă; -22 iulie 2019, 
ora 9.00: proba interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art. 6, alin. (1) din anexa 
la HG nr.286/2011, Titlul I, Capitolul 
1, Secțiunea a 2-a și se vor depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Cămi-
nului pentru Persoane Vârstnice 
Jimbolia, din str.Tudor Vladimirescu, 
nr. 66, Compartimentul Resurse 
Umane, telefon nr.0256.360.630.

l Comuna Spineni, cu sediul în loca-
litatea Spineni, str.Principală Alunișu, 
nr.85, judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de șofer pentru 
deservire buldoescavator, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 18.07.2019, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 18.07.2019, ora 
13.00; -Proba interviu în data de 
18.07.2019, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
1.Condiții generale de participare la 
concurs: a)are cetățenia română și 
domiciliul în România; b) cunoaște 
limba română, scris și vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată de preve-
derile legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de sănătate 

corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unitățile medicale 
abilitate; f)îndeplinește condițiile de 
studii, și după caz, de vechime sau 
alte condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; g)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 înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unei fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni săvâr-
șite cu intenție, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. 2.Condițiile specifice 
pentru postul temporar vacant de 
șofer pentru deservire buldoescavator: 
a)să fie absolvent de studii medii sau 
studii generale; b)să dețină permis de 
conducere categoria B, BE, C și CE; c)
atestat mașinist la mașini pentru tera-
samente; d)vechime conducător auto- 
minim 10 ani; e)CV. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Spineni, cu 
sediul în localitatea Spineni, str.Prin-
cipală Alunișu, nr.85, judeţul Olt. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Spineni, județul Olt, 
persoană de contact:  Predoana 
C o n s t a n t i n  G a b r i e l ,  t e l e f o n : 
0758.056.645, fax: 0249.469.609, 
e-mail: primaria_spineni@yahoo.com.

l La Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, nr.652 din 11.VI.2019, 
la anunţul cu numărul de înregistrare 
210.739 al Direcției pentru Agricul-
tură Județeană Mehedinți, adresă: 
Drobeta-Turnu Severin, str.Crișan, 
nr.87, jud.Mehedinți, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuție vacante, 
conform Legii nr.188/1999, de consi-
lier, clasa I, grad profesional asistent, 
se face următoarea rectificare: -în loc 
de: „Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art .54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniile 
-științe inginerești -agronomie, horti-
cultură, zootehnie, biotehnologie, 
inginerie mecanică,  tehnologia 
construcțiilor de mașini; -minim 1 an 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice” 
-se va citi: „Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -candi-
daţ i i  trebuie  să  îndepl inească 
condiţiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
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diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniile -științe inginerești -agro-
nomie, horticultură, zootehnie, ingi-
n e r i e  m e c a n i c ă ,  t e h n o l o g i a 
construcțiilor de mașini; -minim 1 an 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice”. 
(Prezenta rectificare nu se datorează 
Redacţiei Monitorului Oficial al 
României, Partea a III-a). Restul 
anunţului rămâne neschimbat.

l Direcţia Asistenţă Socială, din 
subordinea Consiliului Local Buftea, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unor funcţii contractuale vacante pe 
perioadă  nedeterminată -funcţie de 
conducere și funcţii de execuţie, din 
cadrul Centrului Rezidenţial pentru 
Tineri din Centre de Plasament și 
Cantină Socială și Compartimentului 
Tehnic Administrativ, după cum 
urmează: I –Centrul Rezidenţial 
pentru Tineri din Centre de Plasa-
ment și Cantină Socială. 1.Un post de 
șef centru –gradul II; Condiţii de 
participare la concurs: -studii univer-
sitare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; -vechime în speci-
alitatea studiilor minimum  5 ani. 2. 
Un post de inspector de specialitate –
treapta I. Condiţii de participare la 
concurs: -studii universitare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; -vechime în specialitatea 
studiilor minimum  4 ani. 3. Un post 
de gestionar –treapta I.  Condiţii de 
participare la concurs: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat, 
în domeniul contabilităţii; -vechime 
minimum 3 ani în funcţia de gesti-
onar; -să aibe vârsta de 21 ani împli-
niţi. 4. Un post de asistent social 
practicant.  Condiţii de participare la 
concurs: -studii universitare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă, în domeniul asistenţă socială; 
-vechime în specialitate minimum 1 
an. 5. Un post de bucătar.  Condiţii de 
participare la concurs: -studii medii 
sau generale; -certificat de calificare 
profesională în meseria de bucătar; 
-vechime în meseria de bucătar minim 
3 ani. 6. Două posturi de ajutor 
bucătar. Condiţii de participare la 
concurs: -studii medii sau generale; 
-certificat de calificare profesională în 
meseria de bucătar; -vechime în 
meseria de bucătar minimum 6 luni. 
7. Două posturi de muncitor necali-
ficat –treapta I. Condiţii de partici-
pare la concurs:  -studii  medii/ 
generale; -vechime minimum 6 luni. II 
–Compartiment Tehnic Administrativ. 
1. Un post de șofer –treapta I. 
Condiţii de participare la concurs: 
-studii medii: -vechime în speciali-
tatea funcţiei minimum 1 an; -permis 
de conducere pentru categoria B; -aviz 
psihologic. Dosarele de înscriere se 
pot depune la sediul Direcţiei Asis-
tenţă Socială din subordinea Consi-
liului Local Buftea, până la data de 
09.07.2019 incusiv, Piaţa Mihai 
Eminescu, nr. 1, oraș Buftea, judeţul 
Ilfov.  Proba scrisă va avea loc în data 
de 23.07.2019 ora 11:00, iar interviul 
va avea loc în data de 25.07.2019 ora 
11:00 la sediul Direcţiei Asistenţă 
Socială, Piaţa Mihai Eminescu, nr. 1, 
oraș Buftea, judeţul Ilfov. Relaţii 

suplimentare și bibliografia se pot 
obţine de la sediul Direcţiei Asistenţă 
Socială, telefon nr. 031/8241234, int. 
110 sau pe site-ul Primăriei orașului 
Buftea.

l UM 01829 București, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea postului de 
personal civil contractual, muncitor 
calificat I (montator -reglor, depa-
nator aparate electronice, telecomuni-
cații, radio)/ studii medii sau studii 
generale, cu o vechime în muncă de 6 
ani și 6 luni și o vechime în speciali-
tate de 1 an, curs de calificare în 
meseria de montator -reglor, depa-
nator aparate electronice, telecomuni-
cații, radio, astfel: -18.07.2019, ora 
12.30 -proba scrisă; -24.07.2019, ora 
10.00 -interviul; -data limită de depu-
nere a dosarelor -10.07.2019, ora 
15.30. Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursului se vor face la sediul 
UM 01829 București, str. Padina, nr. 
41-49, sector 1, București, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secretaria-
tului, la telefon: 021/3194000, interior 
1076-110, 138.

l UM 01829 București, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea postului de 
personal civil contractual, șofer I/ 
studii medii sau studii generale, cu o 
vechime în muncă și în specialitate de 
1 an, permis de conducere ctg. BE, 
CE, astfel: -18.07.2019, ora 09.30 
-proba scrisă; -24.07.2019, ora 10.30 
-proba practică; -30.07.2019, ora 10.00 
-interviul; -data limită de depunere a 
dosarelor -10.07.2019, ora 15.30. 
Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul UM 
01829 București, str. Padina, nr. 41-49, 
sector 1, București, unde vor fi afișate 
și detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretariatului, la 
telefon: 021/3194000, interior 1076-
110, 138.

l Anunţ. Primaria comunei Balcani, 
judetul Bacau  organizează concurs 
de promovare pe  funcția publica de 
conducere vacantă, de Sef birou din 
cadrul  Biroului  comunitar  de 
cadastru si agricultura. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute la art. 9 lit. a) si 
art. 66  din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv ale 
art. 143 din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea și dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici, cu modificarile si 
completarile ulterioare, în vederea 
participării la concursul de promo-
vare și a ocupării funcţiei publice de 
conducere vacante,  dupa cum 
urmeaza: a) să fie absolvenţi de 
masterat sau de studii postuniversi-
tare în domeniul administraţiei 
publice, management sau în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; b) sa aiba studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 

de licenţă; c) să fie numiţi într-o 
funcţie publică din clasa I; d) sa aiba 
cel putin 5 ani vechime in speciali-
tatea studiilor necesare exercitarii 
functiei publice; e) să nu aibă în 
cazierul administrativ o sancţiune 
disciplinară neradiată în condiţiile 
prezentei legi. Dosarele de inscriere 
la concursul de promovare  se pot 
depune de catre candidati la sediul 
Primariei Comunei Balcani, jud. 
Bacau in termen de 20 zile de la data 
afisarii anuntului in Monitorul 
Oficial, partea a-III-a ( în perioada 26 
iunie - 15 iulie 2019, inclusiv)  si vor 
conţine în mod obligatoriu documen-
tele prevazute la art. 143 din HG nr. 
611/2008. Probele stabilite pentru 
examenul de promovare pe functia 
publica de conducere vacantă, sunt: 
1. Proba scrisa-in data de 1 august 
2019, ora 10,00 la sediul institutiei –
Comuna Balcani, judetul Bacau; 2.  
Interviul-in data de  5 august 2019, 
ora 10,00 la sediul institutiei - 
Comuna Balcani, judetul Bacau. 
Orice alte informatii privind condi-
tiile de inscriere la concurs, biblio-
grafia si atributiile postului se pot 
gasi zilnic la sediul Primariei 
Balcani,jud. Bacau la secretarul 
comisiei-d-na Ioja Maria-consilier 
superior, telefon 0234/380680, inte-
rior 217.

CITAŢII
l Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Valcea 
cheamă în judecată pe numita Toader 
Mihaela ,  domici l iată  în  Com.
Gradistea, sat. Linia, jud.Valcea în 
calitate de intimata în dosarul civil 
nr.1361/90/2019, cu termen de jude-
cată în data de 28.06.2019, având ca 
obiect mentinerea măsurii de protectie  
speciala, af lat pe rol la Tribunalul 
Valcea.

l Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Valcea 
cheamă în judecată pe numita 
Unchiasu Roxana Elena, domiciliată 
în Com.Otesani, sat.Otesani, jud.
Valcea în calitate de intimata în 
dosarul civil nr.1511/90/2019, cu 
termen de judecată în data de 
28.06.2019, având ca obiect menti-
nerea măsurii de protectie  speciala  si 
respingerea cererii de reintegrare 
formulata de catre  tata, dosar  aflat 
pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Numiții Mihail Iorga, Luminița 
Nicoleta Butler, Cornel Delorean, 
Chris Delorean, Valeriu Iorga sunt 
citați, în calitate de pârâți, în dosarul 
nr. 24/198/2009*, al Judecătoriei 
Brezoi, la data de 20.09.2019, ora 9,00, 
Sala 1, în proces cu Pantelimon Ileana 
- revendicare.

l Alexandroaia Alexandru Marian, 
Alexandroaia Alexandra Gabriela, 
Alexandroaia Larisa Mariana pârâți 
sunt citați la data de 13.09.2019 la 
Judecătoria Rădăuți la partaj succe-
soral după defuncții Alexandroaia 
Vi c t o r  ș i  M a r i a  î n  d o s a r 
nr.5842/285/2018.

DIVERSE
l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Beceni, din județul 
Buzău, anunță publicarea documen-
telor 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 și publici-
tății imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulteri-
oare”. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul Primăriei Comunei Beceni și 
pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară: 
http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?-
dir=Buzau/Beceni.

l Subscrisa Private Liquidation 
Group IPURL, în calitate de lichi-
dator judiciar provizoriu în dosarul nr. 
1757/111/2019 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, Secția a II-a Civilă, 
privind pe debitoarea Rosolatino SRL, 
CUI 22844000, număr de înregistrare 
î n  R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i 
J05/3035/2007, îi notifică pe toți credi-
torii debitoarei privind faptul că prin 
hotărârea nr.198/F/2019 din data de 
14.06.2019 pronunțată de Tribunalul 
Bihor în dosarul nr. 1757/111/2019 s-a 
dispus începerea procedurii de fali-
ment, față de societatea debitoare mai 
sus menționată, în temeiul art.38 
alin.2 și art.71 alin.1 și art. 67 alin. 1 
lit. g din Legea 85/2014. Prin hotă-
rârea amintită s-au fixat termenul 
limită, pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanțelor la data de 
26.07.2019, termenul limită pentru 
verificarea creanțelor, întocmirea și 
publicarea tabelului preliminar 
05.08.2019, termenul limită de întoc-
mire a tabelului definitiv 28.08.2019. 
Lichidatorul judiciar provizoriu a 
convocat ședința adunării creditorilor 
pe data de 26.08.2019, la ora 14:00, la 
sediul acestuia din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, ordinea 
de zi urmând a fi: confirmarea lichida-
torului judiciar provizoriu și apro-
barea onorariului acestuia.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale  de insol-
venta in dosarul nr. 2075/105/2019, 
Tribunal Prahova, conform sentinței 
nr. sentinței nr. 608 din 12.06.2019 
privind pe SC Emma 92 Comimpex 
SRL, cu termenele: depunere decla-
rații creanță 26.07.2019, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
15.08.2019, întocmirea tabelului defi-
nitiv 09.09.2019, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 
20.08.2019, orele 12:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale  de insol-
venta in dosarul nr. 1276/105/2019, 
Tribunal Prahova, conform sentinței 
nr. sentinței nr. 584 din 05.06.2019 
privind pe SC Gatelli Art SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță 
25.07.2019, întocmirea tabelului preli-

minar al creanțelor 20.08.2019, întoc-
mirea tabelului definitiv 16.09.2019, 
prima Adunare a Creditorilor avand 
loc in data 26.08.2019, orele 12:00 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii simplificata  de 
i n s o l v e n t a  i n  D o s a r u l  n r. 
2105/105/2019, Tribunal Prahova, 
conform Sentinta nr. 592/06.06.2019 
privind pe SC Enigma Autoserv 
Market  SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 22.07.2019, întoc-
mirea tabelului preliminar al crean-
țelor 31.07.2019, întocmirea tabelului 
definitiv 26.08.2019, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data  
05.08.2019, orele 12:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Străoane, din județul Vrancea, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.41, 42 și 43 începând cu data 
de 02.07.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul primăriei STRĂOANE, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

l CII Stefanescu Ovidiu Alin anunta 
deschiderea procedurii generale a 
insolventei a debitorului SC Lovsa 
SRL, dosar nr. 1299/90/2019 pe rolul 
Tribunalului Valcea. Termenul limită 
pentru depunerea creantelor este 
15.07.2019 .Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului 
pre l iminar  a l  c reanţe lor  e s te 
29.07.2019. Termenul pentru afișarea 
tabelului definitiv al creanţelor este 
26.08.2019. Termen  sedinta adunarea 
creditorilor 05.08.2019.

l CII Stefanescu Ovidiu Alin anunta 
deschiderea procedurii generale a 
insolventei a debitorului SC GSD 
Horel SRL, dosar nr. 1405/90/2019 pe 
rolul Tribunalului Valcea. Termenul 
limită pentru depunerea creantelor 
este 19.07.2019 .Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabe-
lului preliminar al creanţelor este 
08.08.2019. Termenul pentru afișarea 
tabelului definitiv al creanţelor este 
02.09.2019. Termen  sedinta adunarea 
creditorilor 13.08.2019.

l Autoritatea finanțatoare, Comuna 
Șimian, cu sediul în Comuna Șimian, 
str.DE70, nr.64, județul Mehedinți, 
telefon/fax: 0252.338.693, e-mail: 
c ls imianmh@gmail .com, invită 
persoanele fizice și juridice fără scop 
patrimonial, culte religioase recunos-
cute conform legii de pe teritoriul 
Comunei Șimian, care îndeplinesc 
condiț i i le  prevăzute  de  Legea 
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nr.350/2005, să depună oferta în 
scopul atribuirii contractelor de finan-
țare nerambursabilă, pentru dome-
niul: culte religioase, solicităm în baza 
art.20 alin.2 reducerea numărului, din 
cauza aprobării bugetului târziu. 1.
Procedura aplicată pentru atribuirea 
contractelor de finanțare nerambursa-
bilă a proiectelor din domeniile-culte 
religioase pe anul 2019 este prevăzut 
de art. 6 din Legea 350/2005, privind 
regimul finanțărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate activități 
nonprofit de interes general. 2.Sursa 
de f inanțare a contractului  ș i 
valoarea: bugetul local -60.000Lei. 3. 
Durata proiectelor: iulie-decembrie 
2019. 4.Data-limită pentru depunerea 
propunerilor de proiect: 12.07.2019, 
ora 16.00. 5.Adresa la care trebuie 
depuse propunerile de proiect: 
Primăria Comunei Șimian -Registra-
tură, et. 1, Comuna Șimian, str.DE70, 
nr.64, județul Mehedinți. 6.Selecția și 
evaluarea propunerilor de proiecte în 
vederea obținerii finanțării nerambur-
sabile se va face de către comisia de 
evaluare în perioada 15-16.07.2019.

l Comuna Ciocănești, codul fiscal: 
14953600,  Ciocăneșt i ,  județul 
Suceava, telefon/fax: 0230.578.135, 
e-mail: p_ciocanesti@yahoo.com, 
invită persoanele fizice și juridice fără 
scop patrimonial, respectiv asociaţiile 
și fundaţiile constituite conform legii 
care îndeplinesc condiţiile prevăzute 
de Legea nr. 350/2005, să depună 
ofertă în scopul atribuirii contractelor 
de finanţare nerambursabilă, pentru 
domeniul: culte religioase. 1.Proce-
dura aplicată pentru atribuirea 
contractelor de finanţare nerambursa-
bilă a proiectelor din domeniul culte 
religioase pe anul 2019 este prevăzută 
de art.6 din Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes 
general. 2.Sursa de finanţare a 
contractului și valoarea: 30.000Lei. 3. 
Durata proiectelor: 31.12.2019. 4.
Data-limită pentru depunerea propu-
nerilor de proiect: 29.07.2019, ora 
16.00. 5.Adresa la care trebuie depuse 
propunerile de proiect: Primăria 
Comunei Ciocănești, str.Principală, 
nr.39, județul Suceava. 6.Selecţia și 
evaluarea propunerilor de proiecte în 
vederea obţinerii finanţării nerambur-
sabile se va face de către comisia de 
evaluare în data de 30.07.2019, ora 
13.00.

l Comuna Feleacu, cod fiscal: 
4354507,  cu sediul  în comuna 
Feleacu, localitatea Feleacu, nr.131, 
j u d e ț u l  C l u j ,  t e l e f o n / f a x : 
0264.237.097, e-mail: primaria_
feleacu@yahoo.com, invită persoanele 
fizice și juridice fără scop patrimo-
nial, respectiv asociaţiile și fundaţiile 
constituite conform legii care îndepli-
nesc condiţiile prevăzute de Legea 
nr.350/2005, să depună oferta în 
scopul atribuirii contractelor de finan-
ţare nerambursabilă, pentru dome-
niul: cultură. 1.Procedura aplicată 
pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă a proiec-
telor din domeniul cultură, pe anul 

2019 de art.6 din Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes 
general. 2.Sursa de finanţare a 
contractului și valoarea: cultură: 
75.000Lei; 3.Durata proiectelor: până 
la 31.12.2019. 4.Data-limită pentru 
depunerea propunerilor de proiect: 
15.07.2019, ora 12.00. 5.Conform 
art.20 alin.2 din Legea 350/2005 
reducem numărul de zile de la 30 la 
15 datorită faptului că a fost aprobat 
cu întârziere bugetul local. 6.Adresa 
la care trebuie depuse propunerile de 
proiect: Primăria Comunei Feleacu, 
localitatea Feleacu, nr.131, Registra-
tură, la parter, județul Cluj. 7.Selecţie 
și evaluarea propunerilor de proiecte 
în vederea obţinerii finanţării neram-
bursabile se va face de către comisia 
de evaluare în perioada: 16.07.2019-
17.07.2019.

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Chisineu Cris se af la 
dosarul nr. 542/210/2018 cu termen de 
judecata la data de 17.09.2019, avand 
ca obiect cererea lui Botas Ioan si 
sotia Botas Elena, pentru constatarea 
dobandirii de catre acestia a dreptului 
de proprietate prin uzucapiune, 
asupra imobilului din Apateu nr. 204 
jud. Arad, inscris in CF 303053 
Apateu topo 258.259, avand propri-
etar tabular pe Saite Petru si Saite 
Ioan. Persoanele interesate pot face 
opozitie la numarul de dosar indicat 
mai sus in termen de o luna de la data 
publicarii prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Societatea Util Grant 
S.R.L., persoană juridică română, cu 
sediul în București, str. Ing. Pascal 
Cristian, nr.4B, sector 6, înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/18817/1993, având CUI RO 
4381684, prin administrator Gusta 
Gabriel Vasile, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Asociaţilor 
Societăţii în data de 12.07.2019, ora 
13, la adresa: incinta APACA Bule-
vardul Iuliu Maniu, nr.7, corp I, etaj 
2, cam.10. Adunarea Generală Extra-
ordinară a Asociaţilor va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
reducerii capitalului social al socie-
tăţii urmare a retragerii a 20 asociaţi 
din societate, a cesiunilor dintre 
asociaţi și aprobarea modificării 
corespunzătoare a Actului Constitutiv 
al societăţii în ce priveste asociaţii, 
capitalul social și structura capita-
lului social. 2. Aprobarea  plăţii 
contravalorii părţilor sociale către 
asociaţii care se retrag urmând ca o 
parte din contravaloarea sumei să se 
plătească proporţional acestora 
conform procentului deţinut de 
aceștia din capitalul social al socie-
tăţii, plata efectuându-se din suma 
obţinută din vânzarea autobascu-
lantei B 64EPK, urmând ca până la 
data de 31.08.2019, în condiţiile legii, 
societatea să plătească asociaţilor 
retrași diferenţele din sumele obţinute 
din vânzarea de bunuri ale societăţii, 

din veniturile societăţii sau din credite 
bancare conform hotărârii AGEA din 
17.05.2019 neînregistrată la Registrul 
Comerţului datorită unor vicii de 
procedură. 3. Aprobarea mandatării 
dl. Gusta Gabriel Vasile în vederea 
semnării Hotărârii A.G.E.A , a 
Actului Constitutiv actualizat, 
precum și îndeplinirea tuturor forma-
lităţilor prevăzute de lege pentru 
înregistrarea Hotărârilor AGEA la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul București. Manda-
tarul poate împuternicii o altă 
persoană pentru îndeplinirea acestor 
formalităţi. În cazul în care nu sunt 
întrunite condiţiile de cvorum prevă-
zute de Actul Constitutiv al societăţii 
la prima convocare, Adunarea Extra-
ordinară a Asociaţilor SC Util Grant 
SRL se va întruni, la a doua  convo-
care  în data de 13.07.2019, ora 13,  în 
aceeași  locaţie. Președintele Consi-
liului de Administratie, Dl.  Gusta 
Gabriel Vasile.

LICITAŢII
l I.P.J Vrancea organizeaza la data 
de 15.07.2019, ora 09:00, la sediul 
situate in Focsani, Str. Cezar Bolliac 
nr. 12, jud. Vrancea, licitatie publica 
deschisa cu strigare pentru valorifi-
carea unor piese auto. Caietul se 
sarcini si informatii privind modul de 
desfasurare al licitatiei se pot obtine 
cu data de 01.07.2019, la sediul I.P.J 
Vrancea. In caz de neadjudecare, 
urmatoarea licitatie va avea loc pe 
data de 01.08.2019, ora 09:00, respec-
tive 07.08.2019, ora 09:00. Relatii 
suplimentare: 0237-207.234, f lorin.
hutanu@politiaromana.ro.

l SC. “Citadin” S.A. Iasi, cu sediul 
in Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, orga-
nizeaza “procedura simplificata” , cu 
oferte de pret in plic inchis, in vederea 
atribuirii contractului de achizitie: 
prestare servicii cu autoutilitara 3,5 
tone. 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 achi-
zitie”. Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.cita-
dinis.ro si va fi accesata pana pe data 
de 03.07.2019 pe baza de cod unic de 
acces, ce va fi comunicat doar persoa-
nelor care solicita in scris accesul la 
documentatie cu date de identificare 
clara si cu declaratie pe propria 
raspundere privind siguranta infor-
matiilor 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  03.07.2019, ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc la 
data de 03.07.2019, ora 12:00, la 
sediul S.C. Citadin S.A. Relatii supli-
mentare privind procurarea docu-
mentatiei si conditiile de participare 
se pot obtine la tel.: 0751048290.

l SC Auto Ro SRL,  societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a urmato-
rului bun mobil aflat in patrimoniul 
debitoarei, si anume: Dacia Logan, 
PH 08 UFG, an fabricatie 2005, 
~280.000 km, la pretul de 2.611 lei 
(fara TVA). Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 30% fata de cel 
stabilit in raportul de evaluare 
aprobat de Adunarea Creditorilor in 
15.11.2018. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 02.07.2019, 
09.07.2019, 16.07.2019, 23.07.2019, 
30.07.2019, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichida-
torului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.

l Inspectoratul de Politie Judetean 
Vrancea organizeaza licitatie publica 
cu strigare pentru atribuirea contrac-
tului de inchiriere a unui spatiu cu 
suprafata de 1mp,situat la sediul 
Sectiei  nr. 8 de Politie Rurala Tulnici 
jud. Vrancea, in scopul montarii unui 
automat de cafea.Pesoanele interesate 
se vor prezenta la sediul I.P.J. 
Vrancea din Focsani, str. Cezar 
Bolliac nr.12, Jud Vrancea, de unde 
pot solicita fisa de date a achizitiei, 
pana la data de 28.06.2019 ora 12:00. 
Nr. contact 0742974935.

l SC Codacons SRL, prin lichidator 
judiciar, anunţă vânzarea prin lici-
taţie publică a  bunurilor  imobile si 
mobile af late in patrimoniul debi-
toarei, respectiv: teren intravilan 
situat in Breaza, Cartier Frasinet FN, 
jud Prahova, in suprafata de 2791 
mp, la pretul de 57.000 lei, autoturism 
Volvo la pretul de 6.750 lei, etc. Lici-
tatia are loc in baza Adunarii Credito-
rilor din data de 10.08.2016, ce a 
incuviintat raportul de evaluare si 
regulamentul de participare la lici-
tatie si a Adunarii Creditorilor din 
22.01.2019. Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 50% fata de cel 
stabilit in raportul de evaluare. Lici-
taţ ia  va  avea  loc  pe  data  de 
02.07.2019, 04.07.2019, 09.07.2019, 
11.07.2019, 16.07.2019, 18.07.2019, 
23.07.2019, 25.07.2019, 30.07.2019, 
01.08.2019, 06.08.2019, 12.08.2019, 
14.08.2019, 20.08.2019, 22.08.2019, 
27.08.2019, 29.08.2019, 03.09.2019, 
05.09.2019, 10.09.2019, orele 12.30 în 
Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii 
suplimentare 0344104525.

l Anunț de licitație. Primaria 
orasului Santana organizeaza licitatie 
in vederea concesionarii suprafetei de 
28.830 mp, teren neproductiv, cu 
destinatia  de amenajare teren pentru 
practicarea activităților sportive și de 
agrement în aer liber ce include 
amenajarea unui poligon de tir 
sportiv și agrement. 1. Informații 
generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 
120 A,  județul  Arad,  te lefon: 
0357/100074, fax 0357/100075, e-mail: 

contact@primariasantana.ro. 2. Infor-
mații generale privind obiectul conce-
siunii ,  în special  descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: concesionarea prin 
licitație a suprafeței de 28.830 mp, 
teren neproductiv, evidențiat în C.F. 
nr. 308630 Sântana, extravilan, apar-
ținând domeniului public al Orașului 
Sântana, județul Arad, cu destinația 
de Amenajare teren pentru practi-
carea activităților sportive și de agre-
ment  în  aer  l i ber  ce  inc lude 
amenajarea unui poligon de tir 
sportiv și agrement. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: 
3.1. Modalitatea sau modalitățiile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: documen-
tația de licitație poate fi obținută, 
contra cost la sediul Primăriei 
Orașului Sântana. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: compartiment 
Fond locativ din cadrul Primăriei 
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 
A, jud. Arad. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 54/2006: costul unui 
exemplar din documentația de atri-
buire este de 50 de lei care poate fi 
achitat la casieria Primăriei Orașului 
S â n t a n a  s a u  î n  c o n t u l 
RO53TREZ0215006XXX016717, 
deschis la Trezoreria Arad. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
15.07.2019, ora limita 10:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1.  Data 
limită de depunere a ofertelor: 
22.07.2019, ora limită 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, 
jud. Arad, registratură. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 2 exemplare. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
23.07.2019, ora 10:00, sala de ședințe 
a Primăriei Orașului Sântana. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Arad, Secția Contencios-Adminis-
trativ, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraș 
A r a d ,  j u d e ț u l  A r a d ,  t e l e f o n 
0257/250114, fax: 0257/251700, 
e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data trans-
miterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 26.06.2019.

l Consiliul Judeţean Argeș, cu sediul 
în Pitesti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1, 
telefon 0248/217800, CUI 4229512, 
organizează licitaţie publică cu stri-
gare în vederea atribuirii  unor 
contracte de închiriere a unor imobile 
cu destinaţie de activități economice/
comerciale  precum și a unui spațiu  cu 
destinație medicală sau conexă actului 
medical după cum urmează: 1. 
Imobilul “Fost serviciu de protecția 
plantelor Curtea de Argeș” format 
din“clădirile: C1 în suprafață de 295 
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mp,  C2 în suprafață de 52 mp, C3 în 
suprafață de 68 mp, C4 în suprafață de 
122 mp, C5 în suprafață de 22 mp, C6 
în suprafață de 70 mp și terenul aferent 
în suprafață de 2323 mp” situat în 
mun. Curtea de Argeș, str. Vasile Lupu, 
jud. Argeș. Garanţia de participare va fi 
constituită în cuantum de 1150 lei. 2. 
Imobilul “Fost serviciu de protecția 
plantelor Ciofrângeni” format din 
“clădirile: C1 în suprafață de 159 mp, 
C2 în suprafață de 51 mp și terenul 
aferent în suprafață de 1086 mp” situat 
în comuna Ciofrângeni, județul Argeș. 
Garanţia de participare va fi constituită 
în cuantum de 300 lei. 3. Imobilul 
“Sediu fost District Costești” format 
din “teren în suprafață de 2193 mp și 
construcția C1 în suprafață de 67 mp” 
situat în orașul Costești, str. Zorilor, nr. 
10, județul Argeș. Garanţia de partici-
pare va fi constituită în cuantum de 250 
lei. 4.  Spaţiul cu destinație medicală 
sau conexă actului medical în suprafață 
de 12,86 mp (o cameră în suprafață de 
8,94 mp împreună cu spațiile comune 

aferente în suprafață de 3,92 mp) situat 
la etajul 1al imobilului Policlinica 
Stomatologică din mun. Pitești, b-dul 
Republicii, nr. 41, jud. Argeș. Garanţia 
de participare va fi constituită în 
cuantum de 160 lei. Menţionăm că 
pentru imobilele descrise la nr. 1; 2; 3 
sunt admise la licitaţie persoane fizice 
sau juridice care desfășoară activități 
economice/comerciale iar durata închi-
rierii este de 10 ani pentru imobilul 
“Fost serviciu de protecția plantelor 
Curtea de Argeș” și imobilul “Fost 
serviciu de protecția plantelor Ciofrân-
geni”, 5 ani pentru imobilul “Sediu fost 
District Costești” iar pentru spaţiul 
descris la nr. 4 sunt admise la licitaţie 
persoane fizice sau juridice care desfă-
șoară activitate medicală sau conexă 
actului medical durata inchirierii fiind 
de 5 ani cu începere de la data înregis-
trării contractelor  la sediul proprieta-
rului. Documentele solicitate de 
autoritatea contractantă prevăzute în 
documentatia de atribuire vor fi redac-
tate în limba română și vor fi depuse la 

sediul Consiliului Judeţean Argeș, 
Piata Vasile Milea nr. 1, Registratu-
ră-parter până la data de 17.07.2019, 
ora 10,00. Licitația va avea loc la sediul 
Consiliului Judeţean Argeș, Piaţa 
Vasile Milea nr. 1, etajul V, cam.186, în 
ziua de 18.07.2019, ora 10,00, în 
prezenţa reprezentanţilor împuterniciţi 
ai ofertanţilor. Documentaţia de atri-
buire se poate obţine de la sediul Consi-
liului Judeţean Argeș, Piaţa Vasile 
Milea nr. 1, cam. 95, Serviciul Evidența 
Administrare Patrimoniu și Devize, 
telefon: 0248/217800, int. 198, începând 
cu data 26.06.2019 între orele 8,30 - 
15,00, costul acesteia fiind de 50 lei.

PIERDERI
l Pierdere Certificat de Conducator 
de Agrement Clasele C si D in zona 
Dunavatu l  de  Jos  in  data  de 
06.05.2019, pe numele Petrosel 
Emilian.

l Pierdere Certificat de Conducator 
Ambarcatiuni de Agrement Clasa A in 
Marea Neagra in Rada portului 
Mangalia in data de 25.05.2019, pe 
numele Ionescu Mihai Andrei.

l Pierdut acte pe numele Dumitroae 
Vasile: permis de conducere categorii 
B+E C+E D+E, cartela conducătorului 
auto, certificat de pregătire profesio-
nală a conducătorului auto, ADR- 
certificat de pregătire profesională a 
conducătorului auto, carte de identi-
tate italiană, buletin, testera sanitară 
eliberate de autoritățile italiene.

l Pierdut atestat taxi emis de ARR 
Dolj pe numele Lazăr Ionel. Se declară 
nul.

l Pierdut legitimație MRP Cucu 
Bianca Mariana. O declar nulă.

l Pierdut Atestat Transport Marfă 
eliberat de ARR Satu Mare pe numele 

Ciurdas Cristian, cu domiciliul în Satu 
Mare, str.Vulturului, nr.26. Îl declar 
nul.

l S-a pierdut certificat de înregistrare 
emis de Oficiul Comerțului de pe lângă 
Tribunalul  Brăi la  a l  soc ietăț i i 
IAPIGIA SRL, cu sediul social în 
Brăila, Calea Călărașilor, nr.244, 
J09/787/2006, CUI: 19075292 din 
2006.

l Declar pierdut  certificatul de ates-
tare a dreptului de proprietate privată 
nr. 367814, emis la data de 15.08.1994 
pe numele Bujor Dumitru, pentru 
apartamentul situat în str. Emil Raco-
viţă nr. 2, bl. R18, sc. B, et. 6, ap. 65, 
sector 4 București.

l Pierdut Documente Control Nați-
onal transport persoane nr. 0088613 și 
nr. 0079979 pe numele S.C. SARAH 
TRAVEL PREST S.R.L. Se declara 
nule.


