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OFERTE SERVICIU
l Loc de muncă la abator în
Germania, pentru muncitori calificați și necalificați. Fără comision!
Fără cunoașterea limbii germane!
Fără experiență profesională! Aplică
acum! Tel.: 0733.445.599.
l U.M.02214 București, din Ministerul

Apărării Naționale, organizează concursuri de ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post de personal civil
contractual contabil IA și muncitor calificat I. -17.12.2018 (proba scrisă) -la
sediul U.M.02214 București, strada
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, București.
Data limită de depunere a dosarelor, la
sediul U.M.02214 București este
10.12.2018, ora 15.30. Date de contact:
tel.021/410.01.50 interior 0358, persoană
de contact: Mihai baciu, secretar.

l Institutul de Urgență pentru Boli

Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu”
București organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată
conform Hotărârii Guvernului 286/2011:
-1 post asistent medical debutant generalist, studii post-liceale; -1 post infirmieră;
-1 post infirmieră debutantă; -1 post
brancardier. Condiții de desfășurare a
concursului: 1.Ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere: 11.12.2018,
ora 12.00; 2.Data și ora organizării probei

scrise: 19.12.2018, ora 9.00; 3.Data și ora
interviului: 27.12.2018, ora 9.00; 4.Locul
depunerii dosarelor și al organizării
probelor de concurs: sediul institutului
din Șoseaua Fundeni nr.258, sectorul 2
-Serviciul RUNOS. Condiții specifice de
participare la concurs pentru postul de:
-asistent medical debutant, studii post-liceale: studii -diplomă de școală sanitară
postliceală sau echivalentă, fără vechime
în specialitate; - infirmieră: studii -școală
generală, 6 luni vechime în activitate;
-infirmieră debutantă și brancardier:
studii -școală generală, condiția de
vechime nu este obligatorie. Anunțul de
concurs, bibliografia și tematica sunt
afișate la avizier și pe site-ul unității:
www.cardioiliescu.ro. Secțiunea Informații -Concursuri. Relații suplimentare
se obțin la Serviciul Resurse Umane,
telefon: 031.425.15.19.

l Unitatea Militară 02474 Braşov,

judeţul Braşov, cu sediul în Braşov, str.
Pieţii, nr.9, organizează concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale vacante
pe perioadă nedeterminată, conform
H.G.nr. 286/2011, astfel: -Infirmieră,
secţia medicină internă I, 1 post; -Infirmieră, secţia medicină internă II, 1 post;
-Infirmieră, secţia chirurgie generală, 1
post. Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă, în data de 19.12.2018, ora
09.00; -interviu, în data de 21.12.2018,
ora 09.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: -Cetăţenie

română, cetăţenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; -Cunoaşterea limbii
române, scris şi vorbit; -Vârsta minimă
reglementată de prevederile legale;
-Capacitate deplină de exerciţiu; -Stare
de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul
de familie sau de unităţile sanitare abilitate; -Îndeplineşte condiţiile de studii sau
alte condiţii specifice postului scos la
concurs; -Candidatul /candidata nu a
fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice
necesare pentru ocuparea posturilor
vacante scoase la concurs: -să fie absolvent(ă) cu certificat al unui curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii -Direcţia
generală resurse umane şi certificare;
-nivel de acces la informaţii clasificate,
precum şi acordul scris al candidatului
privind verificarea în vederea obţinerii
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autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în
cazul în care acesta este declarat
„Admis”; -6 luni vechime în activitate.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare după publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul
Unităţii Militare 02474 Braşov. Relaţii
suplimentare la sediul Unităţii Militare
nr.02474 Braşov, persoană de contact
doamna Zdrelea Mihaela,
tel.0268.416.393 int.111.

l Primăria Comunei Moldova Suliţa, cu

sediul în localitatea Moldova Suliţa,
judeţul Suceava, în conformitate cu
prevederilor H.G.nr. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de inspector II, în
cadrul compartimentului secretariat,
arhivă, resurse umane, stare civilă, asistentă socială: un post, conform prevederilor H.G.nr. 286/2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
20.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 24.12.2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: a)
studii universitare de lungă durată cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
specialitatea zootehnie sau agronomie; b)
vechime în muncă -3 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei
comunei Moldova Suliţa. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei comunei
Moldova Suliţa, persoană de contact:
Jecalo Petru, telefon: 0727.147.794.

l Comuna Biled, cu sediul în localitatea
Biled, strada Principală, nr.359, judeţul
Timiș, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: muncitor calificat cu atribuții de
electrician: 1 post, conform H.G.nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
19.12.2018, ora 9.00; -Proba interviu în
data de 20.12.2018, ora 9.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: medii cu diplomă de specialitate
domeniu; -vechime: minim 5 ani în
domeniu; -condițiile generale conform
art.3 din H.G.nr. 286/2011 Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Biled. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei
Biled, persoană de contact: Drăgan Dan,
telefon: 0256.377.001, fax: 0256.377.300,
e-mail: secretariat@primariabiled.ro.
l Comuna Biled, cu sediul în localitatea
Biled, strada Principală, nr.359, judeţul
Timiș organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: muncitor calificat cu atribuții de
conducător buldoexcavator: 1 post,
conform H.G.nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 19.12.2018, ora 12.00;
-Proba interviu în data de 20.12.2018, ora
12.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii cu diplomă
de specialitate în domeniu; -vechime:
minim 5 ani în domeniu; -permis de
conducere categoria tractorist; -condițiile
generale conform art.3 din HG286/2011.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei Biled.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei

Comunei Biled, persoană de contact:
Drăgan Dan, telefon: 0256.377.001, fax:
0256.377.300, e-mail: secretariat@primariabiled.ro.

l Comuna Biled, cu sediul în localitatea
Biled, strada Principală, nr.359, judeţul
Timiș, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: muncitor necalificat cu atribuții la
compartiment întreținere-curățenie: 1
post, conform H.G.nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 19.12.2018, ora 15.00;
-Proba interviu în data de 20.12.2018, ora
15.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: generale;
-vechime: fără; -condițiile generale
conform art.3 din HG286/2011. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Biled. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Biled, persoană de contact:
Drăgan Dan, telefon: 0256.377.001, fax:
0256.377.300, e-mail: secretariat@primariabiled.ro.
l Primăria Comunei Pietroasa, cu
sediul în localitatea Pietroasa, str. Principală, nr.109, județul Timiș, CIF: 4483838,
organizează concurs pentru ocuparea
funcției contractuale temporar vacante,
de: -Bibliotecar I: 1 post, normă întreagă,
perioadă determinată, conform H.G.nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei
Pietroasa, astfel: -Proba scrisă în data de
12 decembrie 2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 14 decembrie 2018,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii generale; -minim
5 ani vechime în muncă. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs
în perioada 27.11.2018 -04.12.2018, la
sediul Primăriei comunei Pietroasa.
Relații suplimentare la telefon:
0256.334.780, fax: 0256.334.608, E-mail:
cpietroasa@yahoo.com.
l Orașul Vlăhița, cu sediul în Vlăhița,
str.Turnătorilor, nr.20, județul Harghita,
organizează concurs de recrutare aprobat
prin H.G.nr. 286/2011, modificat şi
completat de H.G.nr. 1027/2014, un post
Expert (Agent de turism) debutant -post
contractual vacant temporar pe perioadă
determinată în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Orașului
Vlăhița ”Centru Național de Informare
și Promovare Turistică”. 1 post -Expert
(Agent de turism) debutant - post
contractual vacant temporar pe perioadă
determinată. Condiții generale de partici-
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pare la concurs: -condiții prevăzute la
Art. 3. din H.G. 286/2011. Condiții specifice: 1)studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul turism; 2)certificat care atestă
calificarea ca agent sau ghid de turism;
3)cunoștințe de operare pe calculator
-Word, Excel, Power Point, Internet; 4)
abilități de comunicare; 5)capacitate de
lucru în echipă. Concursul constă în trei
etape succesive, după cum urmează: a)
selecția dosarelor de înscriere; b)proba
scrisă; c)interviul în cadrul căruia se
testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Se pot prezenta la
următoarea etapă numai candidații
declarați admiși la etapa precedentă.
Concursul se va organiza la sediul
Primăriei Orașului Vlăhița în data de
17.12.2018, ora 10.00, proba scrisă,
18.12.2018, ora 12.00, interviul. Dosarele
de înscriere la concurs pot fi depuse până
la data de 06.12.2018, ora 13.00, la registratura Primăriei Orașului Vlăhița
(secretariat). Informații suplimentare se
pot obține la telefonul/fax nr.
0266.246.635, adresa de mail office@
primariavlahita.ro sau la compartimentul de resurse umane, persoană de
contact: Márton Ferenc, inspector
resurse umane.

l Institutul Naţional de Cercetare-Dez-

voltare pentru Fizică Tehnică Iaşi -IFT
Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, B-dul
Mangeron, nr. 47, având obiect principal
de activitate “cercetarea - dezvoltarea în
alte științe naturale și inginerie”, cod
CAEN: 7219, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei de Director
Economic. Concursul se desfăşoară după
următorul program: Dată limită pentru
depunere dosare canditaţi : 17 decembrie
2018, ora 16:00. Etapa I - Eligibilitate,
verificarea îndeplinirii condiţiilor de
participare la concurs, selectarea candidaţilor : 18 decembrie 2018. Afişare listă
candidaţi selectaţi : 19 decembrie 2018.
Depunere contestaţii: 20 decembrie 2018,
între orele 09:00 - 16:00. Soluţionare
contestaţii şi afişare rezultate: 21 decembrie 2018. Etapa II - Evaluare dosare şi
interviu: 08 ianuarie 2019 şi 09 ianuarie
2018, între orele 09:00 - 16:00. Afişare
rezultate: 10 ianuarie 2019. Depunere
contestaţii: 11 ianuarie 2019 - 14 ianuarie
2019 între 09:00 - 16:00. Soluţionare
contestaţii şi afişare rezultate finale: 17
ianuarie 2019. Dosarele de concurs se
depun în termen de 20 de zile calendaristice de la data apariției anunţului –
termen limită 17 decembrie 2018, ora
16:00 - la Compartimentul Resurse
Umane al INCDFT - IFT Iași. De
asemenea, dosarele de concurs se pot
trimite și la adresele: info@phys-iasi.ro,
juridic@phys-iasi.ro. Metodologia şi
Regulamentul de concurs pot fi consultate la adresa: http://www.phys-iasi.ro/

eu/careers şi la Compartimentul Resurse
Umane al institutului. Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane al institutului,
tel: 0232 430680 (int. 216).

l Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, organizează în data de 18.12.2018,
ora 09.00, la sediul din strada
I.C.Vissarion, nr.1, în limita posturilor
vacante prevăzute în statul de funcții,
concurs sau examen pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de
execuție: -1 post de kinetoterapeut în
cadrul Complexului de Servicii Sociale
Găești; -1 post de masor în cadrul
Complexului de Servicii Sociale Găești;
-3 posturi de kinetoterapeut în cadrul
Complexului de recuperare și reabilitare
pentru copii cu handicap Targoviște; -2
posturi de logoped în cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru
copii cu handicap Targoviște; -1 post de
masor în cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu
handicap Targoviște; -1 post de psiholog
în cadrul Complexului de recuperare și
reabilitare pentru copii cu handicap
Targoviște; -1 post de inspector de specialitate (S), gradul II din cadrul Complexului de Servicii Sociale “Casa Soarelui”
Targoviște; -2 posturi de referent, gradul
IA în cadrul Centrului de Servicii Comunitare “Floarea Speranței” Pucioasa; -3
posturi de referent, gradul IA în cadrul
Centrului de îngrijire și asistență
Pucioasa; -1 post de asistent medical în
cadrul Centrului de îngrijire și asistență
Pucioasa; -1 post de infirmieră în cadrul
Centrului de îngrijire și asistență
Pucioasa. I.Probele stabilite pentru
concurs sau examen: a)selecția dosarelor
de înscriere; b)proba scrisă; c)interviul.
II.Condiții de participare la concursul
sau examenul organizat pentru ocuparea
posturilor vacante corespunzătoare unor
funcții contractuale de execuție: 1.Poate
participa la concursul sau examenul
pentru ocuparea postului vacant orice
persoană care îndeplinește următoarele
condiții generale: a)are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c)
are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; d)are capacitate
deplină de exerciţiu; e)are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul
de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi,
după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos
la concurs; g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului ori
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contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 2.
Poate participa la concursul sau
examenul pentru ocuparea postului
vacant de kinetoterapeut (S) din cadrul
Complexului de Servicii Sociale Găești,
persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: a)studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Specializarea Kinetoterapie;
3.Poate participa la concursul sau
examenul pentru ocuparea postului
vacant de masor (M) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana
care îndeplinește următoarele condiții
specifice: a)studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; b)diplomă/certificat de
absolvire curs de masor. 4.Poate participa la concursul sau examenul pentru
ocuparea posturilor vacante de kinetoterapeut (S) din cadrul Complexului de
recuperare și reabilitare pentru copii cu
handicap Targoviște, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice: a)
studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă, Specializarea
Kinetoterapie; b)vechimea de minimum
1an in specialitatea studiilor necesare
exercitarii functiei. 5.Poate participa la
concursul sau examenul pentru ocuparea
posturilor vacante de logoped (S) din
cadrul Complexului de recuperare și
reabilitare pentru copii cu handicap
Targoviște, persoana care îndeplinește
următoarele condiții specifice: a)studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă, în domeniul
Științe sociale, Specializarea Psihologie/
Psihopedagogie specială. 6.Poate participa la concursul sau examenul pentru
ocuparea postului vacant de masor (M)
din cadrul Complexului de recuperare și
reabilitare pentru copii cu handicap
Targoviște, persoana care îndeplinește
următoarele condiții specifice: a)studii
liceale, respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat; b)
diploma /certificat de absolvire curs de
masor; c)vechimea de minimum 5 ani in
specialitatea studiilor necesare exercitarii
functiei; 7.Poate participa la concursul
sau examenul pentru ocuparea postului
vacant de psiholog (S) din cadrul
Complexului de recuperare și reabilitare
pentru copii cu handicap Targoviște,
persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: a)studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe sociale,
Specializarea Psihologie. 8.Poate participa la concursul sau examenul pentru
ocuparea postului vacant de inspector de
specialitate (S), gradul II, persoana care
îndeplinește următoarele condiții specifice: a)studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă; b)
vechimea de minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției. 9.Poate participa la concursul sau
examenul pentru ocuparea posturilor
vacante de referent (M), gradul IA,
persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: a)studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate
cu diplomă de bacalaureat; b)vechimea
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minim 7 ani in specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției. 10.Poate
participa la concursul sau examenul
pentru ocuparea postului vacant de asistent medical (PL) din cadrul Centrului
de îngrijire și asistență Pucioasa,
persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: a)studii postliceale,
finalizate cu: diplomă de absolvire școală
postliceală sanitară, școală de specializare postliceală sanitară, sau școală
tehnică sanitară, eliberată de Ministerul
Sănătății, Ministerul Învățământului și
Științei/Ministerul Educației Naționale;
certificat de absolvire școală postliceală
sanitară, eliberat de Ministerul Educației
Naționale/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; atestat eliberat de
Ministerul Învățământului și Ministerul
Sănătății; certificat de absolvire eliberat
de Ministerul Sănătății Publice; b)
vechimea de minimum 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției. 11.Poate participa la concursul sau
examenul pentru ocuparea postului
vacant de infirmieră (G) din cadrul
Centrului de îngrijire și asistență
Pucioasa, persoana care îndeplinește
următoarele condiții specifice: a)studii
generale. III.Calendarul de desfășurare a
concursului sau examenului: -în vederea
participării la concurs sau examen,
candidații depun dosarul de concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
afișării anunțului pentru ocuparea posturilor vacante, la sediul Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița din str. I.C.Vissarion,
nr.1, la Serviciul Resurse Umane,
persoană de contact inspector Olteanu
Georgiana-Loredana, secretarul comisiei
de concurs. -proba scrisă se organizează
în data de 18 decembrie 2018, ora 9.00, la
sediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Dâmbovița
din str. I.C. Vissarion, nr.1. -interviul se
susține în data de 24 decembrie 2018, ora
9.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1.
-secretar comisie de concurs: inspector
Olteanu Georgiana-Loredana din cadrul
Serviciului Resurse Umane, de la sediul
Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Dâmbovița din str.
I.C. Vissarion, nr.1, telefon: 0245.217.686,
0245.614.615.

l Primăria comunei Ludești, județul

Dîmbovița, organizează în data de 8
ianuarie 2019 şi 10 ianuarie 2019 concurs
pentru ocuparea următoarelor funcții
publice de execuție vacante: 1.Consilier,
clasa I, gradul profesional superior în
cadrul Compartimentului contabilitate;
2.Consilier, clasa I, gradul profesional
debutant în cadrul Compartimentului
cadastru, agricol, urbanism. Proba scrisă
se va desfășura în data de 8 ianuarie
2019, ora 10 iar interviul se va desfășura
în data de 10 ianuarie 2019, ora 14.
Condițiile de participare la concurs: 1.
Pentru funcția publică vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior
în cadrul Compartimentului contabilitate: -condiții generale prevăzute de
art.54 din Legea 188/1999, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
-condiții specifice: -studii universitare de
licentă absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă, stabilite conform HG
nr.140/2017, în domeniul științe sociale,
ramura de știintă: științe economice și
științe administrative; -minim 7 ani
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției. 2.Pentru funcția
publică vacantă de consilier, clasa I,
gradul profesional debutant în cadrul
Compartimentului cadastru, agricol,
urbanism: -condiții generale prevăzute
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de art.54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările și completările
ulterioare; -condiții specifice: -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență. -nu se solicită
vechime. Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de
20 zile de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei comunei
Ludeşti. Relații suplimentare se pot
obține de la sediul Primăriei comunei
Ludești, telefon 0345527186, persoana de
contact Macamete Bebica Sorina.

l Direcția de Administrare a Fondului
Locativ Sector 6 cu sediul ȋn București,
Valea Oltului 31-35, cod fiscal 26479633,
organizează concurs pentru ocupare a
functiei contractuale vacante: -1 post de
inspector specialitate gradul IA, pe perioadă nedeterminată. Concursul se va
desfășura conform HG 286/2011 actualizată, astfel: Proba scrisă -20.12.2018, ora
10:00; Proba interviu -21.12.2018, ora
10:00. Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să ȋndeplinească
condițiile specificate la art.3 din Anexa la
HG 286/2011, actualizată; - studii superioare cu diplomă de licență; - vechime
studii superioare de minim 6 ani; diplome/ atestate care dovedesc dobândirea de cunoștințe ȋn domeniu
economic. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs ( ȋntocmite
conform art. 6 din HG 286/2011- actualizată ) pâna la data de 13.12.2018, ora
16:00 la sediul DAFL S6. Relaţii suplimentare la sediul: registratura
D.A.F.L.S.6, telefon: 0725555903, tel/
fax: 0213657473, E-mail: relatiicupublicul@dafls6.ro.

ÎNCHIRIERI SPAŢII COMERCIALE
l Raten-Citon cu sediul în Măgurele,

str. Atomiştilor, nr.409, jud. Ilfov, oferă
spre închiriere un spaţiu de 2mp, aflat la
parterul sediului mai sus meţionat
pentru un automat de cafea şi un
automat pentru băuturi reci, snacks-uri
şi dulcuri. Ofertele vor fi depuse în plic
închis până la data de 03.12.2018 ora 12
la sediul Raten-Citon. Preţul minim
acceptat este de 115 lei/mp. Va fi acceptată oferta cu preţul cel mai mare.
Pentru vizionarea spaţiului şi informaţii
suplimentare persoana de contact este
D-nul Mihai Ionel nr. tel. 0732138812.

CITAŢII
l Numitul Dalya Ioan este chemat la

Judecatoria Arad, in data de 06.12.2018,
ora 9 in calitate de parat in dosar
11316/55/2018.

l Numitul Singh Rana Ranjit, cetăţean
indian, cu ultimul domiciliu cunoscut în
FE 118 Salt Lake Sector III, Kalkata, 91,
India, este citat la Judecătoria Iaşi pe
data de miercuri, 12.12.2018, ora 08.30,
completul C25 M, sala 3, în calitate de
pârât în dosarul civ.nr.23448/245/2017, în
proces cu Saraiman Irina şi Daing
Sharma Prateek, în calitate de reclamanţi, având ca obiect: tăgadă paternitate, exercitarea autorităţii părinteşti.
l Orice persoană care cunoaşte că ar

putea dovedi calitatea de succesibili al
defunctei Dumitru Elena, cod numeric
personal 2260113400079, decedată la
data de 09 octombrie 2017, fostă cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Mătăsari nr.4A, sector 2, este chemată în ziua
de 21.01.2019, ora 12:00, la Notariatul
Andon din Bucureşti, sector 2, Calea 13
Septembrie nr. 221 -225, etaj 1.
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l Dinamic Insolv IPURL în calitate de
administrator judiciar vă informează că
împotriva S. Sistem Consum Unic SRL
având CUI 21486281, J06/338/2007, a
fost deschisă procedura simplificata a
falimentului prin Sentinţa civilă nr.
5 0 0 / 2 4 . 1 0 . 2 0 1 8 d i n d o s a r n r.
4439/112/2017 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Creditorii sunt invitaţi să-şi
depună cererile de creanţe la grefa
instanţei în temeiul Legii 85/2014.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea

procedurii generale de insolventa in
dosarul nr. 3063/105/2018, Tribunal
Prahova, conform sentinței nr. sentinței
nr. 33CC din 14.11.2018 privind pe SC
Atamidro Construct SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță 31.12.2018,
întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 21.01.2019, întocmirea tabelului
definitiv 15.02.2019, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data 26.01.2019
orele 12:00 la sediul administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu,
bl. 33S1, et.7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in

faliment prin procedura simplificata in
dosarul nr. 660/105/2018, Tribunal
Prahova, conform sentintei nr.
804/14.11.2018 privind pe SC Anavas
Instalcons SRL.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in
faliment prin procedura simplificata in
dosarul nr. 941/105/2018, Tribunal
Prahova, conform sentintei nr.
807/14.11.2018 privind pe SC Anisilv
Impex SRL.

l Admite cererea formulata de recla-

manta Iuciuc Mariana-Valerica, CNP
2730406226332 cu domiciliul procedural
ales la Cabinet de avocat “Savin
Raluca”, Piata Unirii, nr.2, sc.E, et.6,
ap.34, Judetul Iasi in contradictoriu cu
paratul Iuciuc Marin, CNP
1670726134047 domiciliat in com.
Nicolae Balcescu, Sat Dorobantu, str.
Abatorului, nr.15, Judetul Iasi. Desface
casatoria partilor incheiata la data de
3.10.1991 in fata delegatului de stare
civila de la Primaria comunei Nicolae
Balcescu, Judetul Constanta, din culpa
exclusiva a paratului. Dispune ca reclamanta sa revina la numele purtat anterior casatoriei, cel de “Buturel”. Cu apel
in 30 de zile de la comunicare, calea de
atac urmand a se depune la Judecatoria
Iasi. Pronuntata azi, 4.07.2018, prin
punerea solutiei la dispozitia partilor
prin mijlocirea grefei instantei.

l Admite cererea de chemare in jude-

cata formulata de catre reclamanta
Nucu Liliana Elena, domiciliata in Iasi,
Str. Plaiesilor, nr.3, bl.Q2, sc.A, et.4, ap.15
in contradictoriu cu paratul Nucu
Daniel, domiciliat in Iasi, Str. Basarabi,
nr.3, bl.25, sc.A, et.3, ap.2. Declara desfacuta casatoria partilor incheiata la data
de 24.04.1999, in Iasi, judetul Iasi, si
inscrisa in Registrul de stare civila al
Primariei comunei Iasi, judetul Iasi sub
nr.440 la data de 24.04.1999 din culpa
exclusiva a paratului. Parata revine la
numele avut anterior incheierii casatoriei, respectiv la acela de “Sandu”.
Dispune efectuarea mentiunilor corespunzatoare pe actul de casatorie din
registrul de stare civila. Ia act cu privire
la faptul ca nu se solicita cheltuieli de
judecata. Definitiva si irevocabila cu
privire la divort si cu drept de apel in
termen de 30 de zile de la comunicare cu
privire la nume. Pronuntata in sedinta
publica azi, 25.06.2012.

l Sectorul 1 al Municipiului București
cu sediul in Bucuresti, bd. Banul Manta,
nr. 9, Sectorul 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Realizarea unei căi de acces
prin defrișarea vegetației forestiere și
schimbarea destinației terenului cu scoaterea lui din fondul forestier”, propus a fi
amplasat in București, Sectorul 1 -U.P. II
Băneasa. Informatiile privid proiectul
propus pot fi consultate la sediul A.P.M.
București din Aleea Lacul Morii nr. 1,
sector 6, si la sediul Sectorului 1 al
Muncipiului București, Bd. Banul
Manta, nr. 9, Sectorul 1, in zilele de luni
pana vineri intre orele 9:00-12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la
sediul A.P.M. București.
l Anunţ public privind decizia etapei de
încadrare. CNAIR prin DRDP Craiova,
rep. Donprest Com SRL, titular al proiectului: “Lucrări de Punere în Siguranță a
Obiectivului Calamitat Pod Pe DN67 Km
142+159 peste Râul Cerna”, propus a fi
amplasat în comuna Slătioara, județul
Vâlcea, pe DN67, Km 142+159, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare: proiectul nu se
supune evaluării impactului asupra
mediului și nu se supune evaluării adecvate, de către Agenția pentru Protecția
Mediului Vâlcea, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra
mediului. 1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Vâlcea din str.Remus
Bellu, nr.6, Rm.Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00 precum şi pe
site-ul www.apmvl.anpm.ro. 2.Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Anunţ public privind decizia etapei de

încadrare. CNAIR prin DRDP Craiova,
rep. Donprest Com SRL, titular al
proiectului: “Lucrari de Punere în Siguranță a Obiectivului Calamitat Pod Pe
DN65C, Km 91+676 peste Râul
Luncavat”, propus a fi amplasat în
comuna Popești, județul Vâlcea, pe
DN65C, Km 91+676, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se
supune evaluării adecvate, de către
Agenția pentru Protecția Mediului
Vâlcea, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Vâlcea din str.Remus Bellu,
nr.6, Rm.Vâlcea, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00, precum şi pe
site-ul www.apmvl.anpm.ro. 2.Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in
termen de 5 zile de la data publicarii
prezentului anunț.

l Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin av.
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de
lichidator judiciar al Crissta Engineering
SRL desemnat prin hotararea nr.410 din
data de 21.11.2018, pronuntata de Tribunalul Dâmboviţa - Secţia a II-a Civilă de
Contencios Administrativ şi Fiscal in
dosar nr. 560/120/2018, notificã deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Crissta Engineering SRL, cu
sediul social in Sat Băduleşti, Comuna
Crângurile, Nr. 159A, Judet Dâmboviţa,

CUI 18269428, nr. de ordine in registrul
comertului J15/149/2014. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta nascut dupa data
deschiderii procedurii insolventei impotriva Crissta Engineering SRL, vor
formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului
Dâmboviţa - Secţia a II-a Civilă de
Contencios Administrativ şi Fiscal, cu
referire la dosarul nr. 560/120/2018, in
urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in tabelul suplimentar al
creantelor 14.12.2018; b) termenul limita
pentru verificarea creantelor, intocmirea,
afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 07.01.2019; c)
termenul pentru depunerea contestatiilor
la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv consolidat
28.01.2019.

l BBB Restaurant & Ballroom Km 36
cu sediul în Bucureşti, str. Calea Rahovei
nr. 157A, sector 5, titular al activităţii:
hotel, restaurant, parcuri pentru rulote,
campinguri şi tabere, ce se desfăşoară în
Sat Căscioarele, com. Gaisani, Autostrada A1, Km 36, Jud. Giurgiu, anunţă
publicul interesat asupradepunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu.
Informaţiile/ observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii
desfăşurate, pot fi consultate/ depuse
zilnic, timp de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului, la sediul APM
Giurgiu, Şos. Bucureşri, bl. 111, sc. A+B,
et. 1, de luni până joi între orele 9 -14 şi
vineri între orele 9 -12.

SOMAŢII
l În baza cererii de dobândire a drep-

tului de proprietate prin uzucapiune,
formulată de Sofalvi Ibolya, cu privire la
imobilul situat în com.Eremitu, sat
Eremitu, nr.50, jud.Mureș, înscris în CF
nr.51558 (nr. vechi 1713) Eremitu, nr. top
570, 571, compus din teren intravila de
972mp, proprietatea tabulară a defuncților Balla Mihaly (Mihail), Moldovan
Petru și Kakucs Agneta. Prin prezenta se
somează toți cei interesați asupra împrejurării că pot formula opoziție la cererea
de uzucapiune ce formează obiectul
Dosarului nr.10179/320/2018 al Judecătoriei Tg.Mureș, cu termen de judecată
în data de 15.01.2019, în caz contrar, în
termen de o lună de la emiterea celei din
urmă publicații se va trece la judecarea
cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al Societăţii Ana Teleferic S.A., persoană juridică română cu sediul în Poiana Braşov,
Hotel Sporturilor, judeţul Braşov, număr
de ordine în Registrul Comerţului
Braşov J/08/988/1998, CUI RO8698066
(„Societatea”), convoacă Adunarea
Generala a Acţionarilor societăţii ANA
TELEFERIC SA în data de 27 decembrie 2018, în Poiana Braşov, Hotel “Sporturilor”, judeţul Braşov, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 29 noiembrie
2018, astfel: I.Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 27
decembrie 2018, ora 12,00 la sediul
Societăţii din Poiana Braşov, Hotel
“Sporturilor”, judeţul Braşov, cu următoarea ordine de zi: 1.Propunere de ratificare a Protocolului de Predare -Primire
încheiat la data efectivă a fuziunii între
Ana Electric SA (societatea absorbită) şi
Ana Teleferic SA (societatea absorbantă).
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2. Aprobarea preluării şi înregistrării
operaţiunilor stabilite pe baza Raportului
de Fuziune şi a Protocolului de Predare
-Primire încheiat la data efectivă a fuziunii, referitor la: (i) aportul net de
fuziune, (ii) pierderile rezultate din reorganizări, (iii) pierderea înregistrată şi
diferenţele stabilite în ceea ce priveşte
activele şi pasivele Ana Electric (societate absorbită), în perioada dintre data
efectivă a fuziunii şi data de referinţă a
fuziunii. 3. Aprobarea Situaţiilor Financiare ale Ana Teleferic SA ulterioare
fuziunii prin absorbtie a societatii, la
data de 31/10/2018. 4. Aprobarea noii
structuri a acţionariatului la data efectivă de fuziune prin absorbţie a societatii
Ana Electric SA de catre Ana Teleferic
SA. 5. Desemnarea reprezentantului
acţionarilor pentru semnarea actului
constitutiv actualizat ca urmare a modificărilor propuse, pentru perfectarea
documentelor şi înregistrareă lor la
Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Braşov. În cazul în care
nu sunt îndeplinite condiţiile legale de
desfăşurare a adunării generale extraordinare a acţionarilor, a doua adunare
generală extraordinară va fi convocată
pentru data de 28 decembrie 2018, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi
ordine de zi. II.Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc pe data
de 27 decembrie 2018, ora 12,30, la sediul
societăţii din Poiana Braşov, Hotel
“Sport”, judeţul Braşov, cu următoarea
ordine de zi: 1. Alegerea auditorului
financiar al societăţii ANA TELEFERIC
SA pentru o durată de 2 (doi) ani; 2.
Desemnarea reprezentantului acţionarilor pentru negocierea şi semnarea
contractului cu auditorul financiar,
pentru perfectarea documentelor şi înregistrarea lor la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Braşov. În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale de desfăşurare a
adunării generale ordinare a acţionarilor,
a doua adunare generală ordinară va fi
convocată pentru data de 28 decembrie
2018, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu
aceeaşi ordine de zi. Consiliul de Administraţie al Societăţii ANA TELEFERIC
SA Prin Preşedinte Constantinescu
Simona.

LICITAŢII
l 1.Informaţii generale privind vânzătorul: Comuna Drăgănești, cod fiscal:
16366149, adresa: Sat Drăgănești,
județul Neamt, cod poștal: 617107,
telefon/fax: 0233.789.385, e-mail: primariadraganesti@yahoo.com. 2.Informaţii
generale privind obiectul vânzării: Încărcător Frontal -IFRON 204D -proprietatea comunei Drăgănești -domeniul
privat. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1.Documentatia de
atribuire se poate obține, la cerere, de la
sediul Primăriei comunei Drăgănești,
județul Neamț. 3.2.Costul documentației
de atribuire este de 50 lei, se achită la
casieria Primăriei comunei Drăgăneşti,
județul Neamț, cod poștal 617107, de
unde se poate ridica și documentația.
3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.12.2018, ora 12.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data limită de
depunere a ofertelor este de
18.12.2018,ora 16.00. 4.2.Ofertele se
depun la sediul Primariei Comunei
Drăgănești, județul Neamț la Secretarul
comunei. 4.3.Fiecare oferta va fi depusă
într-un singur exemplar original. 5.Data
şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
20.12.2018, ora 13.00. 6.Denumirea
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute: Tribunalul Neamț -Secția
contencios administrativ Piatra Neamț,

GATA!
Simplu, nu?

B-dul Republicii, nr.16, e-mail:
tr-neamt-scomerciala@just.ro, telefon/
fax: 0233.212.294, 0233.235.655. 7.Alte
informaţii se pot obţine la telefon:
0233.789.385 sau la sediul Primăriei
Comunei Drăgăneşti. 8.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
21.11.2018.

l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul în

localitatea Suceava, strada Tudor Vladimirescu, nr.1, judeţul Suceava, anunţă
amânarea concursului conform H.G. nr.
286 pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar anunțat pentru
organizare iniţial: -Proba scrisă în data
de 12 decembrie 2018, ora 14.00; -Proba
interviu în data de 13 decembrie 2018,
ora 14.00, astfel: la o dată care se va
comunica ulterior. Prin acest anunţ
venim în completarea celui publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a număr 1283 din 19.11.2018 paginile
1-2, cod 183.918.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexan-

dria, judeţul Teleorman, strada Libertăţii, nr.1, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractual vacante: 1 post asistent PL în cadrul
secţiei UPU- cabinet de medicină
dentară; 2 posturi brancardier în cadrul
secţiei UPU -Alexandria; 1 post brancardier în cadrul CPU Videle. Condiţii
specifice de participare la concurs pentru
asistent medical PL: -Absolvent al şcolii
postliceale; -Certificat membru eliberat
de OAMGMAMR; -6 luni vechime.
Condiţii specifice de participare la
concurs pentru brancardier: -Şcoală
generală; -Fără vechime. Concursul se
organizează la sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă în data de 19.12.2018, 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 H.G.nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Bibliografia şi relaţii suplimentare la
avizierul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la
telefonul 0247.306.723.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexan-

dria, Judeţul Teleorman, strada Libertăţii, nr.1, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual
vacant:1 post economist II în cadrul
Biroului de Achiziţii Publice. Condiţii
specifice de participare la concurs pentru
Economist II- Biroul Achiziţii Publice:
-Studii universitare de licenţă absolvită
cu diplomă de studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă în
profil economic; -6 luni vechime.
Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă în data de
20.12.2018, 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 modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi relaţii
suplimentare la avizierul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alexandria, la
serviciul RUNOS sau la telefonul
0247.306.723.

l Școala Gimnazială Sat Vărbila,
Comuna Iordăcheanu, cu sediul în localitatea Iordăcheanu, strada Principală,
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numărul 256, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: Secretar/ S,1
post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:-Proba
scrisă în data de 20.12.2018, ora 09.00;
-Proba practică în data de 20.12.2018,
ora 13.00; -Proba interviu în data de
20.12.2018, ora 14.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: Studii superioare absolvite cu
diplomă de licență, cunoștințe operare
P.C. Edusal, Revisal, necesare pentru
îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa
postului, abilități organizatorice, abilități
de comunicare, rezistență la stres;
-vechime: nu este cazul. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a la sediul Școlii
Gimnaziale, Sat Vărbila, Comuna Iordăcheanu. Relaţii suplimentare la sediul:
Școlii Gimnaziale Sat Vărbila, Comuna
Iordăcheanu, persoană de contact:
Parniu Daniela, telefon: 0769.061.369,
e-mail: scoala.varbila@yahoo.com.

l Școala Gimnaziala Sat Vărbila,

Comuna Iordăcheanu, cu sediul în localitatea Iordăcheanu, strada Principală,
numărul 256, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: Administrator
financiar I/S, 0,25 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
19.12.2018, ora 14.00; -Proba practică în
data de 19.12.2018, ora 17.30; -Proba
interviu în data de 19.12.2018, ora 18.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: Studii superioare profil
economic, absolvite cu diplomă de
licență, cu experiență în domeniul financiar -contabil, de preferință în sistemul
bugetar, cunoștințe operare P.C. necesare
pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute
în fișa postului; -vechime: minim 3 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul
Școlii Gimnaziale, Sat Vărbila, Comuna
Iordăcheanu. Relaţii suplimentare la
sediul: Școlii Gimnaziale Sat Vărbila,
Comuna Iordăcheanu, persoană de
contact: Parniu Daniela, telefon:
0769.061.369, e-mail: scoala.Vărbila@
yahoo.com.

l Primăria oraşului Videle, cu sediul în
Videle, str. Republicii, nr. 2, organizează
licitaţie publică în vederea vânzării unui
teren intravilan ȋn suprafațǎ de 2299
mp, situat în orașul Videle, strada
Drumul Sondelor, nr. 6 Bis, nr. cadastral
24333, judeţul Teleorman. Documentaţia
pentru participare la licitaţie poate fi
achiziţionatǎ contra sumei de 30 lei de la
sediul Primăriei oraşului Videle, compartiment A.D.P.P., începând cu data de
27.11.2018, zilnic între orele 9.00-16.00.
Data limită de depunere a ofertelor este
17.12.2018, ora 16.00. Locul de depunere
a ofertelor - sediul Primăriei oraşului
Vi d e l e , t e l : 0 2 4 7 . 4 5 3 0 1 7 , f a x :
0247.453015. Deschiderea ofertelor se va
face la sediul Primăriei oraşului Videle în
data de 18.12.2018, ora 10.00.
l Primăria oraşului Videle, cu sediul în

Videle, str. Republicii, nr. 2, organizează
licitaţie publică în vederea vânzării unui
teren intravilan ȋn suprafațǎ de 4570
mp, situat în orașul Videle, strada Petrolului, nr. 26, nr. cadastral 24331, judeţul
Teleorman. Documentaţia pentru participare la licitaţie poate fi achiziţionatǎ

contra sumei de 30 lei de la sediul Primăriei oraşului Videle, compartiment
A.D.P.P., începând cu data de 27.11.2018,
zilnic între orele 9.00-16.00. Data limită
de depunere a ofertelor este 18.12.2018,
ora 16.00. Locul de depunere a ofertelor
- sediul Primăriei oraşului Videle, tel:
0247.453017, fax: 0247.453015. Deschiderea ofertelor se va face la sediul Primăriei oraşului Videle în data de 19.12.2018,
ora 10.00.

l Dinu Urse și Asociații SPRL desemnat

lichidator judiciar al societății debitoare
Kaproni Transport SRL cu sediul în
Comuna Blejoi, Sat Blejoi, Nr. 47B,
BIROU 1, Județ Prahova, înregistrată la
ORC sub nr. J29/1483/2007, cod unic de
înregistrare fiscal CUI 21906296, prin
Sentința nr. 623 din data de 26.05.2016,
pronunțată de Tribunalul Prahova Secția
a II-a Civilă de Contencios Administrativ
și Fiscal în cadrul dosarului nr.
4791/105/2015, anunţă organizarea unei
ședințe de licitație cu o etapă de supraofertare cu oferte în plic sigilat în vederea
valorificării autovehiculelor rămase în
patrimoniul societății debitoare Kaproni
Transport SRL, după cum urmează: 1.
Mijloace de transport (autoutilitare,
capete tractor, semiremorci), prețul de
pornire 16.550 Euro exclusiv TVA. Etapa
de supraofertare va avea loc în data de
07.12.2018, ora 10:00, la sediul lichidatorulu judiciar din Municipiul Ploiești, Str.
Cuptoarelor, Nr. 4, Județ Prahova, iar
ofertele în plic sigilat se vor depune până
la ora 9:00 în aceeași zi. Caietul de sarcini
poate fi procurat de al sediul lichidatorului judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL din Municipiul București, Sector 1,
Str. Buzești, Nr.71, Et.5, Camera 502
-505, sau de la sediul ales din Municipiul
Ploiești, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Județ
Prahova. Prețul caietului de sarcini este
de 1.000 Lei exclusiv TVA și se achită pe
seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse
și Asociații SPRL în numerar sau prin
ordin de plată în contul nr. RO43 INGB
5514 9999 0051 3726 deschis la Ing Bank
Sucursala Dorobanți. Garanția de participare la licitație, este în cuantum de 10%
din prețul de pornire al sedinței de licitație și se va achita cu O.P. pe seama
societății debitoare Kaproni Transport
SRL, în contul de lichidare nr. cod IBAN
RO98 BACX 0000 0017 0899 8000,
deschis la UniCredit Bank SA Ploiești.
Prețul vânzării se va achita în lei, la
cursul BNR din data licitației. Lista cu
mijloace de transport (autoutilitare,
capete tractor, semiremorci) se poate
obține de la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil. Pentru relații suplimentare sunați la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare apelați
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.

l Octavy Forest S.R.L., societate in fali-

ment, prin lichidator, cu sediul in Ploiesti,
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Prahova, scoate la vanzare prin licitatie
teren in suprafata de 1.295 m.p. si
Constructiile C1 si C2 (locuinta parter +
etaj si garaj), situate in Baicoi, Str. Independentei, nr. 354, Judetul Prahova, la
pretul de 600.000 lei (fara TVA). Licitatia
se va tine in data de 26.11.2018, ora
10.00, la sediul lichidatorului din Ploiesti,
iar in cazul in care, bunurile nu vor fi
adjudecate, licitatia se va tine in data de
28.11.2018, 03.12.2018, 05.12.2018,
07.12.2018, 10.12.2018, 12.12.2018,
14.12.2018, 17.12.2018, 07.01.2019,
09.11.2019, 11.01.2019, 14.01.2019,
16.01.2019, 18.01.2019, 20.01.2019,
22.01.2019, 25.09.2018, 27.01.2019,
29.01.2019, la aceeasi ora si aceeasi

adresa. Dosarul de prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai de
la sediul lichidatorului. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0787344547, www.
andreiioan.ro.

l Universalmontaj Darzeu SRL socie-

tate in faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, scoate la vanzare
prin licitatie publica urmatoarele bunuri:
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1
locuri PH-53-UMD 2003 - 6.305,75 lei;
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1
locuri PH-52-UMD 2003 - 6.305,75 lei;
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1
locuri PH-51-UMD 2003 - 6.305,75 lei.
Preturile nu includ TVA. Licitatiile se vor
organiza in data de 26.11.2018 ora 15:00,
iar in cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata
pentru data de 28.11.2018, 03.12.2018,
05.12.2018, 07.12.2018, 10.12.2018,
12.12.2018, 14.12.2018, 17.12.2018,
07.01.2019, 09.11.2019, 11.01.2019,
14.01.2019, 16.01.2019, 18.01.2019,
20.01.2019, 22.01.2019, 25.09.2018,
27.01.2019, 29.01.2019, la aceeasi ora si
aceeasi adresa. Dosarul de prezentare si
conditiile de participare se pot obtine
numai de la sediul lichidatorului.
Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0787344547, www.andreiioan.ro.

l Anunț privind licitația publică cu
strigare pentru vânzarea de terenuri
intravilan și intravilan extins din
Comuna Variaș. Comuna Variaş, cu
sediul in loc. VARIAŞ, nr.619, jud.Timiș,
vinde, prin licitație publică cu strigare,
următoarele terenuri: 1. -teren intravilan
extins, având categoria de folosință curți
construcții - localitatea Variaș, comuna
Variaș, proprietate privată a comunei,
identificat prin C.F. nr.401323 (5878)
Varias, nr. topografic: CC316/2/2/9, în
suprafață de 520 mp; Pretul de pornire
-1.560 Euro /7.274 lei; Pasul de licitare (1
% din preț) -15,6 Euro/ 73 lei; Garantia
de participare -156 Euro/ 727 lei; Taxa de
participare -250 lei; 2. -teren intravilan,
având categoria de folosință curți
construcții -localitatea Variaș, comuna
Variaș, proprietate privată a comunei,
identificat prin C.F. nr.405246 (4057)
Varias, nr. topografic: 1033/747-809/17, în
suprafață de 1187 mp; Pretul de pornire3.561 Euro /16.605 lei; Pasul de licitare (1
% din preț) -35,6 Euro /166 lei; Garantia
de participare –356,1 Euro/ 1.660 lei;
Taxa de participare -250 lei; 3. -teren
intravilan, având categoria de folosință
curți construcții -localitatea Variaș,
comuna Variaș, proprietate privată a
comunei, identificat prin C.F. nr.404613
(4057) Varias, nr. topografic: 1033/538647/34/1-5, în suprafață de 978 mp;
Pretul de pornire- 2.934 Euro/ 13.681 lei;
Pasul de licitare (1 % din preț) -29,3 Euro
/137 lei; Garantia de participare -293,4
Euro/ 1368 lei; Taxa de participare -250
lei; 4. -teren intravilan, având categoria
de folosință curți construcții -localitatea
Variaș, comuna Variaș, proprietate
privată a comunei, identificat prin C.F.
nr.404614 (4057) Variaș, nr. topografic:
1033/538-647/33/1-5, în suprafață de 978
mp; Pretul de pornire- 2.934 Euro /13.681
lei; Pasul de licitare (1% din preț) -29,3
Euro /137 lei; Garantia de participare
-293,4 Euro/ 1368 lei; Taxa de participare
-250 lei; 5. -teren intravilan, având categoria de folosință curți construcții -localitatea Gelu, comuna Variaș, proprietate
privată a comunei, identificat prin C.F.
nr.400321 (2556) Gelu, nr. topografic:
557-558/b, în suprafață de 2172 mp;
Pretul de pornire- 6.082 Euro /28.358 lei;
Pasul de licitare (1% din preț) -60,90
Euro /284 lei; Garantia de participare
-608,2 Euro/ 2836 lei; Taxa de participare
-250 lei; Licitația publică cu strigare va

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
avea loc la sediul vânzătorului, în data de
19/12/2018, începând cu ora 10.00.
Relații suplimentare se pot obține la
sediul Primăriei Variaș, tel. 0256/387563.
Cererea de înscriere, taxa de participare,
garanția de participare, împreuna cu
documentele necesare în vederea participării la licitația publică cu strigare se vor
depune până la data de 18/12/2018,
inclusiv, ora 16,00 la registratura Primăriei Variaș. Taxa de participare la licitație
și garanția de participare se vor achita la
casieria primăriei Variaș. Documentele
necesare pentru participarea la licitație:
1. Pentru persoane fizice: copie după
actul de identitate, certificat fiscal
eliberat de Directia de Taxe si Impozite
din cadrul Primăriei pe raza căruia este
domiciliul solicitantului (original/copie
conform cu originalul). 2. Pentru
persoane juridice: copie certificat constatator emis de ORC, certificatul de atestare fiscala eliberat de Administrația
Finanțelor Publice în a cărei rază se află
domiciliul fiscal (original); certificat fiscal
eliberat de Direcția de Taxe si Impozite
din cadrul Primăriei pe raza căruia este
domiciliul fiscal (original/copie conformă
cu originalul), împuternicire (după caz).
Primar, Ing.Ec. Birău Nicolae.

l Debitorul SC Re.Ma-Lemn G.P. SRL,
cu sediul în com. Gogosu, sat. Gogosu, nr.
382, jud. Mehedinţi, CIF: 31013329,
J25/503/2012 aflata în procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite în dosar
nr. 3038/101/2016 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL scoate la
vânzare urmatorul bun imobil proprietate imobiliara compusa din: Teren
intravilan situat in comuna Gogosu,
Tarla 34, Parcela 1690/1, cu o suprafata
totala de 5.154 mp (5.088 din acte) avand
numar cadastral 50663 si anexa gater cu
o suprafata construita de 63,84 mp +
împrejmuire gard la pretul de 8372,50
EURO exclusiv tva (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va
avea loc la biroul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de
10.12.2018 orele 14:00. Informăm toți
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină in suma de 500
lei cu cel puțin 2(doua) ore înainte de ora
licitației. Invităm pe toti cei care vor să
participe la şedinţa de licitaţie să depună
oferte de cumpărare și documentele în
copie xerox din care rezultă faptul că a
fost achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de sarcină la
adresa menționată anterior respectiv
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi. Somam
pe toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile descrise anterior
sa anunte lichidatorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
la sediul lichidatorului judiciar din loc.
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183,
0756482035 tel./fax : 0252354399 sau la
adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.
l Debitorul SC Re.Ma-Lemn G.P. SRL,
cu sediul în com. Gogosu, sat.Gogosu,
nr.382, jud.Mehedinţi, CIF:31013329,
J25/503/2012 aflata în procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite în dosar
nr. 3038/101/2016 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL scoate la
vânzare urmatorul bun imobil proprietate imobiliara compusa din: Teren
intravilan situat in comuna Gogosu,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Tarla 34, Parcela 1690/1, cu o suprafata
totala de 5.154 mp (5.088 din acte) avand
numar cadastral 50663 si anexa gater cu
o suprafata construita de 63,84 mp +
împrejmuire gard la pretul de 8372,50
EURO exclusiv tva (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va
avea loc la biroul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
10.12.2018 orele 14:00. Informăm toți
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină in suma de 500
lei cu cel puțin 2(doua) ore înainte de ora
licitației. Invităm pe toti cei care vor să
participe la şedinţa de licitaţie să depună
oferte de cumpărare și documentele în
copie xerox din care rezultă faptul că a
fost achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de sarcină la
adresa menționată anterior respectiv
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi. Somam
pe toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile descrise anterior
sa anunte lichidatorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
la sediul lichidatorului judiciar din loc.
Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A,
judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183,
0756482035 tel./fax: 0252354399 sau la
adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.

PIERDERI
l Pierdut atestat de pregătire profesională a instructorilor auto, seria AIC nr.
0043649, eliberat, la data de 26.02.2016,
de ARR Vâlcea, pe numele Cotescu
Simion. Se declară nul.
l Pierdut Certificat de Formare în
Audiologie emis de Centrul de Perfecţionare şi Pregătire Superioară de Specialitate în Nursing, seria A nr. 86690. Pe
numele Calaican Simona. Declar nul.
Pierdut Registru Unic de Control al SC
PL STYLE SRL, cu sediul social în
Curtea 27, nr.1, Tg.Secuiesc, jud.CV,
CUI: 24498671, J14/501/2008. Îl declar
nul.

l S-a pierdut Certificat de Inregistrare
emis de Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii SC Klever Travel And Events SRL,
cu sediul social in Str. Valerian Prescurea,
nr.21-23, corp C, parte, ap.02, sector 4,
Bucuresti, Numar de ordine in Registrul
Comertului J40/14980/2012, Cod unic de
inregistrare 31032215 din data de
20.12.2012. Il declaram nul.
l Trifu Cornel, București, pierdut Certificat CPC marfă nr. 0405007000, emis de
ARR. Îl declar nul.

l Subsemnatul Fântânaru Costel declar
pierdut şi nul contract vânzare - cumpărare pe numele Fântânaru Costel, str.
Dorneasca nr.11, bl. P79, sc. 1, et. 6,
sector 5, emis de Intreprinderea Electromagnetica.
l Pierdut proces - verbal nr. 24814 pe
numele Enache Andrei şi Lucreţia, nr. 13,
bl.P10, ap. 113, sector 2, emis de SC
Foişor SA, str. Oborul Nou nr. 13.

l Pierdut certificat de Membru al Cole-

giului Farmaciştilor din România seria B
15386 eliberat la data 12.10.2011 pe
numele Deleanu Luminiţa Mihaela.

