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şi trei mişcări!
Publică un anunț în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l S.C. Carmen Ana Internaţional S.R.L.
Predeal, str. Mihai Săulescu, , nr. 121, RO
6455923, angajează bucătar COR 512001.
Rugăm cv la adrian.chiper @yahoo.com
l S.C. Top Star 2000 SRL, Covasna, jud.
Covasna, str. Mihai Eminescu, nr. 225 A,
j14/99/2000, CUI RO 13351089 angajează [
bucătar specialist, COD 512003, Rugăm cv
la adrian.chiepr@yahoo.com
l Intreprindere Individuală Irimia Petru,
având CUI: 33229125, cu sediul în
Constanța, bd. Tomis, nr. 23, angajează:
cameristă, cod cor 516201. Cerințe: studii
medii, experință min. 1 an, cunoscătoare de
limba engleză. Selecția are loc în data de
26.11.2019, ora 13.00, la sediul firmei.
l Yra Bet Sud SRL, cu sediul în Răcarii de
Sus, jud.Dolj, angajează mecanic auto.
Cerințe: studii liceale, experiență. Tel.
0763.607.080.
l Societatea Avena Prodcomexim SRL, cu
sediul în Albiş, comuna Buduslău, nr.330A,
judeţ Bihor, CUI: 543162, caută o persoană
pentru postul de muncitor necalificat în
agricultură şi o persoană pentru postul de
tractorist. Cei interesaţi pot trimite
CV-urile la adresa de e-mail: avenaalbis40@
yahoo.com până joi, 28.11.2019.
l Societatea Colosseum Print SRL, cu
sediul în sat Biharia, strada Tudor Vladimirescu, nr.107A, judeţ Bihor, având CUI:
112004, caută 12 persoane pentru postul de
zidar, 10 persoane pentru postul de dulgher,
8 persoane pentru postul de fierar betonist
şi 2 persoane pentru postul de maistru în
construcţii civile. Cei interesaţi pot trimite
CV-urile la adresa de e-mail: colosseumprint@yahoo.com până joi, 28.11.2019.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu
sediul în localitatea Slatina, str.Bulevardul
Sfântul Constantin Brâncoveanu, nr.1,
județul Olt, organizează concurs, conform
HG nr.286/2011, pentru ocuparea funcției
contractuale temporar vacante de execuție
de: Compartiment Resurse Umane
-inspector de specialitate, gr.II (număr
posturi: 1). Concursul se va desfăşura
astfel: -depunere dosare concurs:
27.11.2019-03.12.2019, de luni până joi,
între orele 08.00-16.00, vineri, între orele
08.00-13.30; -selecția dosarelor: 04.12.2019;
-proba scrisă: 11.12.2019, ora 10.00; -interviul: 17.12.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
Condiţii specifice: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență; -certificat de calificare profesională
în domeniul resurse umane; -vechime în
specialitatea studiilor: minimum 6 luni.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
Compartiment Juridic, Relaţii cu Publicul,
Resurse Umane, de luni până joi, între
orele 08.00-16.30, vineri, între orele 08.0013.30, sau la telefon: 0349.738.657.

contabil şef, organizat iniţial: -Proba scrisă
în data de 04.12.2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 05.12.2019, ora 10.00; -la
o dată care se va comunica ulterior. Prin
acest anunţ venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, număr 1330/12.11.2019, pagina 4, cod
232.594.

l Instituție de Interes Public Piețe Târguri
şi Oboare Râmnicu Sărat, cu sediul în localitatea Râmnicu Sărat, str.Piața Halelor,
bl.9A, ap.5, judeţul Buzău, anunţă
amânarea concursului, conform HG
nr.286/2011, pentru ocuparea postului
contractual vacant de conducere de

l Colegiul Tehnic „Gheorghe Balş”, cu
sediul în localitatea Adjud, str.Republicii,
nr.107, judeţul Vrancea, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -numele funcţiei: secretar;
-număr posturi: 1, conform Hotărârii de
Guvern nr.286/23.03.2011. Concursul se va

desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
18.12.2019, ora 09.00; -Proba practică în
data de 19.12.2019, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 20.12.2019, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -are studii: superioare; -are
vechime minim 4 ani în muncă în funcții
din învățământ, administrație publică sau
firme; -are cetățenia română, cetățenie a
altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparținând Spațiului
Economic European şi domiciliul în
România; -cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; -are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; -are capacitate deplină

de exercițiu; -are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie
sau de unitățile sanitare abilitate; -îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs; -nu a
fost condamnat pentru săvârşirea unei
infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte
de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite
cu intenție, care l-ar face incompatibil cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în

care a intervenit reabilitarea. 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 Colegiului
Tehnic „Gheorghe Balş”. Relaţii suplimentare la sediul Colegiului Tehnic „Gheorghe
Balş”, str.Republicii, nr.107, Adjud, jud.
Vrancea, persoană de contact: Puşcaş
Gabriela, telefon: 0237.640.681, fax:
0237.640.681, e-mail: gsaadjud@yahoo.com
l Primăria Comunei Gorban, cu sediul în
localitatea Gorban, comuna Gorban,
județul Iaşi, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante de
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șofer în cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului Comunei Gorban, județul Iași,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 18.12.2019, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 18.12.2019, ora 14.00. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: -Studii:
generale; -Vechime: nu se solicită; -Permis
de conducere categoriile B, C, D, C+E;
-certificat de pregătire profesională (marfă
și persoane). Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Gorban, județul
Iași. Relații suplimentare la sediul:
Primăria Comunei Gorban, județul Iași,
persoană de contact: Pintilie Laura,
tel.0754.077.643.

zează concurs de recrutare pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale temporar
vacante în conformitate cu prevederile HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare: -2 posturi îngrijitoare de curățenie. Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a ocupării
funcțiilor contractuale sunt: -studii generale; -curs de instruire privind însușirea
noțiunilor fundamentale de igienă; -fără
vechime. Concursul se va desfășura
conform calendarului următor: -03.12.2019,
termenul-limită de depunere a dosarelor;
-11.12.2019, proba scrisă, ora 10.00;
-16.12.2019, proba interviu, ora 10.00.
Relații suplimentare la sediul Spitalului de
Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea”
Baia Mare, str.Victor Babeș, nr.34, județul
Maramureș, telefon: 0262.275.995, interior:
114, site: www.spitalpneumobaiamare.ro

l Spitalul Orășenesc Ineu, jud.Arad, organizează în data de 18.12.2019, ora 10.00, la
sediul unităţii, concurs pentru ocuparea
postului vacant de director medical, funcţie
specifică Comitetului director din cadrul
spitalului. Concursul se organizează în
conformitate cu prevederile Legii
nr.95/2006, privind reforma în domeniul
sanitar, cu completările și modificările
ulterioare, ale Ordinului MSP nr.284/2007,
privind aprobarea metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor
specifice Comitetului director din spitalele
publice modificat prin Ordinul MS
nr.954/2017. La concurs se pot înscrie
candidaţii care îndeplinesc, cumulativ,
următoarele criterii generale și specifice:
1.Criterii generale: a)au domiciliul stabil în
România; b)nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârșirea 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 săvârșite cu intenţie care
i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea; c)au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu au
vârsta de pensionare, conform prevederilor
legale în vigoare; 2.Criterii specifice: a)sunt
absolvenţi de învăţământ universitar de
lungă durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; b)sunt confirmaţi cel puţin
medic specialist; c)au minimum 5 ani
vechime în specialitatea respectivă.
Concursul/examenul pentru ocuparea
funcţiilor specifice comitetului director al
unităţii se va organiza în data de
18.12.2019, ora 10.00 -proba scrisă,
respectiv data de 19.12.2019, ora 10.00
-susţinere orală a proiectului de specialitate, ora 13.00 -interviul de selecţie, la
sediul unităţii. Data-limită până la care se
pot depune actele pentru dosarul de
concurs este 10.12.2019. Bibliografia pentru
concurs/examen și temele-cadru pentru
proiectul de specialitate se afișează la sediul
Spitalului Orășenesc Ineu și se publică pe
site-ul Spitalului Orășenesc Ineu. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefonul:
0257.511.221 -Biroul Resurse Umane.

l Primăria Comunei Măgirești, județul
Bacău, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante de
execuție de muncitor calificat în cadrul
Aparatului de Specialitate aflat în subordinea Primarului Comunei Măgirești, pe
perioadă nedeterminată, cu respectarea
prevederilor HG 286/2011, cu modificările
și completările ulterioare. Condiții de participare: -Permis de conducere, categoria B,
C 1, C, D 1, D, BE, C1E, CE; -Atestat
ADR; -Certificat de pregătire profesională
C 1, C, D 1, D, C1E, CE, D1 E, DE;
-Vechime în specialitatea funcției minimum
2 ani în specialitatea funcției. Dosarele de
înscriere se depun la sediul Primăriei
Comunei Măgirești, str.Ep.Ioachim Mareș,
până la data de 10.12.2019, ora 16.00.
Proba scrisă are loc în data de 18.12.2019,
ora 10.00 și interviul în data de 20.12.2019,
ora 14.00, la sediul Primăriei Comunei
Măgirești, județul Bacău. Persoană de
contact: Bucurel Iulia Mihaela,
tel.0769.047.013, tel.0234.355.200, fax:
0234.355.200.

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.
Nicolae Rușdea” Baia Mare, str.Victor
Babeș, nr.34, județul Maramureș, organi-

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu
sediul în Vaslui, str.Ştefan cel Mare, nr.233,
judeţul Vaslui, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale temporar
vacante de: -asistent medical principal
balneo-fizioterapie la Compartiment Recuperare Medicină Fizică și Balneologie -1
post; -asistent medical la UPU SMURD -1
post; -asistent medical la Secţia Boli Infecţioase -1 post. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de HG
nr.286/23.03.2011, cu modificările și
completările ulterioare. Concursul se va
desfășura astfel: -proba scrisă în data de
11.12.2019, ora 09.00; -proba interviu în
data de 17.12.2019, ora 09.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: I.Asistent medical principal balneo-fizioterapie:
-diplomă de școală sanitară postliceală sau
echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG
nr.797/1997, specialitatea balneo-fizioterapie; -asigurare de răspundere civilă- valabilă; -certificat membru OAMGMAMR;
-aviz anual pentru autorizarea exercitării
profesiei valabil 2019; -5 ani vechime ca
asistent medical; -certificat de grad principal. II.Asistent medical: -diplomă de
școală sanitară postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997; -asigurare
de răspundere civilă -valabilă; -certificat
membru OAMGMAMR; -aviz anual
pentru autorizarea exercitării profesiei

valabil 2019; -6 luni vechime în funcția de
asistent medical. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen
de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Vaslui. Relaţii suplimentare la sediul:
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui,
persoană de contact: economist Juverdianu
Bogdan, telefon: 0235.312.120/interior: 138.
l Ansamblul Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, cu sediul în localitatea Iași,
Şoseaua Bucium, nr.80, judeţul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de execuție ale
Ansamblului Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, conform HG nr.286/23.03.2011:
1.Artist instrumentist vioară, S, grad II -1
post; 2.Coregraf, S, grad IA -1 post; 3.
Contabil-șef, S, grad II -1 post; 4.Secretar-casier, M, debutant -1 post. Condiții
specifice corespunzătoare fiecărei funcții:
1.Pentru postul de artist instrumentist
-vioară, S, grad II, normă întreagă, perioadă
nedeterminată. Condițiile specifice care
trebuiesc îndeplinite cumulativ de către
candidați sunt: a)Studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă; b)Vechime în muncă de
minimum 6 luni; c) Experiență scenică de
cel puțin 1 an în cadrul unui ansamblu
folcloric profesionist sau de amatori.
2.Pentru postul de coregraf, S, grad IA,
normă întreagă, perioadă nedeterminată,
condițiile specifice care trebuiesc îndeplinite
cumulativ de către candidați sunt: a)Studii
superioare cu specializare în domeniul
coregrafic absolvite cu diplomă de licență
sau echivalență; b)Certificat de absolvire a
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, nivel I, sau echivalent; c)
Vechime în muncă în domeniul artei coregrafice: minimum 6 ani și 6 luni; d)Experiență în coregrafia dansului popular
românesc; e)Cunoștințe temeinice de folclor
coregrafic românesc. 3.Pentru postul de
contabil-șef, S, grad II, normă întreagă,
perioadă nedeterminată, condițiile specifice
care trebuiesc îndeplinite cumulativ de către
candidați sunt: a)Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență, specialitate economică sau financiar-contabilă; b)
Vechime în specialitate de minimum 5 ani;
c) Experiență în contabilitate publică de cel
puțin 5 ani; d)Face parte din Corpul Experților Contabili. 4.Pentru postul de secretar-casier, M, debutant, normă întreagă,
perioadă nedeterminată, condițiile specifice
care trebuiesc îndeplinite cumulativ de către
candidați sunt: a)Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; b)Abilități operare
PC (diplomă a unui curs de operator PCintroducere și validare date); c)Nu se solicită vechime în muncă. Concursul se va
desfășura pe următoarele etape: a) Selecția
dosarelor -în data de 11.12.2019, ora 14.00;
b)Proba scrisă (pentru posturile de secretar-casier și contabil-șef) -în data de
18.12.2019, ora 09.00; c)Proba practică
(pentru posturile de instrumentist vioară și
coregraf) -în data de 18.12.2019, ora 09.00;
d)Proba interviu -în data de 23.12.2019, ora
09.00. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs la sediul Ansamblului
Artistic Profesionist „Constantin Arvinte”
al Consiliului Județean Iași, Şoseaua
Bucium, nr.80, Corp A, et. I, până marți,
10.12.2019, ora 16.00. Probele concursului
se vor desfășura la adresa mai sus mențio-
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nată. Datele de contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei de concurs:
Ansamblul Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, Şoseaua Bucium, nr. 80,
tel.0332.443.673, e-mail: ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. Anunțul detaliat
privind desfășurarea concursului va fi afișat
la avizierul instituției și pe site-ul Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin
Arvinte” al Consiliului Județean Iași, la
adresa: https://ansamblul-cjiasi.ro/.
l Centrul Regional de Transfuzii Sanguine
Constanța, cu sediul în localitatea
Constanța, str.Nicolae Iorga, nr. 85, judeţul
Constanța, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale temporar
vacante de asistent medical generalist, 1
post, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 11.12.2019, ora 12.00;
-Proba practică în data de 12.12.2019, ora
12.00; -Proba interviu în data de
12.12.2019, ora 13.30. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minim obligatorii: -studii: liceul sanitar cu echivalare
postliceală/postliceală; -studii: diplomă de
bacalaureat; -vechime minimă în specialitate: 12 luni; -abilități/cunoștințe operare
PC -MS Office (Excel, Windows). Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Centrului Regional
de Transfuzii Sanguine Constanța, str.
Nicolae Iorga, nr.85, Constanța. Relaţii
suplimentare la sediul: Centrul Regional de
Transfuzii Sanguine Constanța, str.Nicolae
Iorga, nr.85, Constanța, persoană de
contact: economist Peltecu Elena, telefon/
fax: 0341.180.014, e-mail: crts_constanta@
yahoo.com
l Şcoala Gimnazială Bumbești-Pițic, cu
sediul în localitatea Bumbești-Pițic, str.
Principală, nr.68, județul Gorj, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post
contractual, aprobat prin HG nr.286/2011,
modificată și completată de HG
nr.1027/2014. Denumirea postului: îngrijitor, post contractual vacant, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: medii;
-vechime în muncă: 3 ani; -domiciliul: în
comuna Bumbești-Pițic. Data, ora și locul
de desfășurare a concursului: -proba scrisă
în data de 18 decembrie 2019, ora 09.00, la
sediul instituției; -interviul în data de 18
decembrie 2019, ora 13.00, la sediul instituției. Data-limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției. Date contact: Ilie George-Constantin,
telefon: 0726.534.208.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul
în București, B-dul Ion Mihalache, nr.3739, sector 1, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii contractuale: -1 (un) post șofer, temporar vacant
-nivel studii diplomă bacalaureat -perioadă
determinată (6 luni), vechime în specialitate 3 ani 6 luni. Acte necesare în vederea
participării la concurs: -cererea de înscriere
la concurs; -copia actului de identitate;
-copia certificatului de naștere, de căsătorie;
-copie acte studii și alte acte care atestă
efectuarea unor specializări (cursuri);
-copia carnetului de muncă sau, după caz,
o adeverinţă care să ateste vechimea în

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
muncă și, după caz, în specialitate; -cazierul judiciar; -certificat de integritate
comportamentală; -adeverinţă medicală
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; -curriculum vitae; -copie permis
conducere. Condiţii de participare la
concurs: -are cetăţenie română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului European și domiciliul în România; -cunoaște
limba română, scris și vorbit; -are vârsta-limită reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciţiu; -are o
stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberată de medicul
de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
-îndeplinește condiţiile de studii și, după
caz, de vechime sau de condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-nu a fost condamnat definitiv pentru
săvârșirea 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 săvârșite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii pentru ocuparea posturilor
vacante și temporar vacante, conform
Ordinului MS nr.1470/2011: -diplomă de
bacalaureat; -concurs pentru ocuparea
postului. Concursul se va desfășura la
sediul unităţii conform calendarului
următor: -11 decembrie 2019, ora 09.00,
proba scrisă; -13 decembrie 2019, ora 09.00,
interviu. Data-limită pentru depunerea
dosarelor la concurs: 03 decembrie 2019,
ora 15.00. Relaţii suplimentare: Compartiment RUNOS, tel.021.222.35.59.
l Inspectoratul Şcolar Județean Gorj, cu
sediul în localitatea Tg-Jiu, str.Victoriei,
nr.132-134, judeţul Gorj, CIF: 4666150,
organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante,
aprobate prin HG nr.286/2011, modificată
și completată de HG nr.1027/2014. 1.Denumirea postului: 1 post personal contractual
de auditor, studii superioare economice,
gradul profesional I, vechime minimă de 10
ani în specialitatea studiilor. Data, ora și
locul de desfășurare a concursului: -Proba
scrisă: 18 decembrie 2019, ora 9.00, la
sediul instituţiei; -Proba interviu: 20 decembrie 2019, ora 9.00, la sediul instituţiei.
Data-limită de depunere a dosarelor de
concurs: 10 decembrie 2019, ora 14.00.
2.Denumirea postului: 1 post personal
contractual de consilier, compartiment
salarizare-normare, studii superioare
economice, gradul profesional I, vechime
minimă de 10 ani în specialitatea studiilor.
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: -Proba scrisă: 18 decembrie 2019, ora
9.00, la sediul instituţiei; -Proba practică: 20
decembrie 2019, ora 9.00, la sediul instituţiei. Data-limită de depunere a dosarelor de
concurs: 10 decembrie 2019, ora 14.00.
Relații suplimentare se pot obține la sediul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj,
strada Victoriei, nr.132-134, Tg-Jiu, sau la
numărul de telefon: 0253.227.177.
l Casa Corpului Didactic Gorj, cu sediul
în localitatea Tg-Jiu, str.Victoriei, nr.132134 judeţul Gorj, CIF: 4666150, organizează concurs pentru ocuparea următorului
post contractual vacant, aprobate prin HG
nr.286/2011, modificată și completată de
HG nr.1027/2014. 1.Denumirea postului:
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0,5 post personal contractual de administrator financiar, studii superioare economice, gradul profesional II, vechime
minimă de 3 ani în specialitatea studiilor.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: -Proba scrisă: 18 decembrie 2019, ora
9.00, la sediul instituţiei; -Proba interviu: 20
decembrie 2019, ora 9.00, la sediul instituţiei. Data-limită de depunere a dosarelor de
concurs: 10 decembrie 2019, ora 14.00.
Relații suplimentare se pot obține la sediul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, str.
Victoriei, nr.132-134, Tg-Jiu, sau la
numărul de telefon: 0253.240.888.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj, C.U.I: 9247854,
organizează concurs în data de 18.12.2019,
ora 09.00 (proba scrisă) şi 23.12.2019 (proba
de interviu) la cantina din cadrul Complexului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi “Bîlteni”, din Tîrgu
Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, pentru
ocuparea a 4 (patru) posturi vacante corespunzătoare unor funcţii contractuale de
execuţie după cum urmează: 1. două
posturi corespunzătoare funcţiei contractuale de execuţie de educator (studii medii)
la Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg. Cărbuneşti Centrul de plasament destinat protecţiei
rezidenţiale a copiilor - Tg.Cărbuneşti; 2.
două posturi corespunzătoare funcţiei
contractuale de execuţie de educator (studii
medii) la Complexul de servicii comunitare
pentru copilul în dificultate Tg. Cărbuneşti
- Centrul de primire şi evaluare în regim de
urgenţă pentru copilul abandonat sau
părăsit în maternitate - Tg.Cărbuneşti.
Condiţii generale şi specifice de îndeplinit
de către candidat pentru ocuparea postului
scos la concurs: absolvent(ă) studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat şi
vechime în muncă de minim 5 ani. Înscrierile la concurs se fac în perioada 26.11.2019
- 09.12.2019, inclusiv, ora 16,30, la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţiei Copilului Gorj, Târgu Jiu, strada
Siretului, nr.24 - Serviciul resurse umane,
salarizare şi pentru funcţia publică. Relaţii
suplimentare la telefon 0253/212518 sau la
camera nr.36 - sediul D.G.A.S.P.C. Gorj.
Persoana de contact Arsenie Corina-Gabriela, consilier superior la Serviciul
resurse umane, salarizare şi pentru funcţia
publică - secretar comisie concurs,
tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.
ro.
l Comuna Fântânele, Județul Iaşi anunță
organizarea în data de18.12.2019 a concursului de recrutare pentru ocuparea unui
post vacant pentru personalul contractual
de ,,Profesor Institutor” la ,,Centrul de ziFântânele“. I.Termene stabilite pentru
concurs: 1. 16.12.2019 ora 14.00, termenul
limită de depunere a dosarelor; 2.
17.12.2019 ora16.00, selecția dosarelor de
participare la concurs; 3. 18.12.2019 ora
10.00 -proba scrisă; 4. 20.12.2019 ora 10.00
-proba interviu. II.Condiții generale de
participare la concurs de participare la
concurs conform prevederilor H.G.
nr.286/2011, reactualizată. III. Condiții
specifice de participare la concurs: -studii
superioare; -vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani. IV.Dosarul de concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor
prezenta un dosar de concurs care va
conţine documentele prevăzute în H.G nr.
286/2011 cu modificările şi completările
ulterioare. Dosarele de concurs se prezintă
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împreună cu documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul
de către secretarul comisiei de concurs.
Relații suplimentare se pot obține la sediul
secretariatul Primăriei Fântânele județul
Iaşi, strada Principală nr.147 şi la tel.
0744289532. Condiții de participare şi
bibliografia de concurs se afişează şi la
sediul Primăriei Fântânele.
l Unitatea Militară 01836 Otopeni din
Ministerul Apărării Naţionale, organizează
concurs pentru încadrarea unui post
vacant de personal civil contractual de
economist gradul I, birou contabilitate,
financiar-contabil la UM 01836, studii
superioare în domeniul economic, minim 3
ani şi 6 luni vechime în muncă şi în specialitate studiilor. Concursul se va desfăşura,
la sediul U.M. 01836 Otopeni, astfel:
-10.12.2019, până la ora 15.00; -data limită
de depunere a dosarelor; -13.01.2020, începând cu ora 10.00 -proba scrisă;
-17.01.2020, începând cu ora 10.00
-interviu. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul U.M.
01836 Otopeni, Strada Zborului, nr. 1,
localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov, unde vor
fi afişate şi detaliile organizatorice. Date de
contact ale secretariatului, la telefon:
021.350.61.33 int. 229, de luni până vineri,
între orele 07.00-15.00.

CITAŢII
l Moştenitorii lui Craciun Ilie (din Brăila)
sunt rugaţi să apeleze 0748.038332.
l Subsemnaţii Marinescu I. Maria şi Matei
Viorica în calitate de reclamante cheamă în
instanţă pe numitul Micescu Octavian
Costin la Judecătoria Ploieşti, în dosarul
nr.2580/280/2007, in data de 28.11.2019,
ora 08.30.
l Tiuga Marian, cu ultimul domiciliu
cunoscut in jud.Iasi, mun.Iasi, str.Clopotari, nr.4, bl.612, sc.D, ap.1, este citat, in
calitate de parat, pentru termenul din data
de 5 decembrie 2019, la Judecatoria Iasi,
sala 6, complet 02m, ora 8.30, in dosar
nr.16649/245/2017, avand ca obiect “partaj
bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial”, in contradictoriu cu reclamanta
Corduneanu (fosta Tiuga)Petronela.
l Se citează numitul Cordeiro Dos Santos
Ermesson Carlos, cetăţean brazilian cu
domiciliul necunoscut în România, în calitate de pârât în Dosarul nr. 79/280/2018 al
Judecătoriei Piteşti, cu termen de judecată
10.12.2019, Completul C2-5 MA, ora 11, în
proces cu Dumitru Elena Andreea, fostă
Cordeiro, având ca obiect tăgadă paternitate şi stabilire paternitate privind pe
minora Cordeiro Dos Santos Antonia
Maria, născută la data de 25.09.2015.
l Eventualii moştenitori ai defunctului
Manea Manole, cu domiciliul necunoscut,
sunt citați la data de 03.12.2019, ora 8.00,
la sediul biroului: Societatea Profesională
Notarială Ivan Ştefan şi Ivan Constantin,
în Ploieşti, str.Ştefan cel Mare, nr.1, jud.
Prahova, tel.0244.526.312, fax:
0244.515.897, email: office@notariativan.
ro, în cauza succesorală privind pe
defunctul Manea Manole, cu ultimul domiciliu în Măneşti, sat Zalhanaua, nr.335, jud.
Prahova, decedat la data de 24.03.2018.
Neprezentarea atrage înlăturarea de la
succesiune.

DIVERSE
l SC Alficom Invest SRL anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul construire imobile cu functiune
mixta- S+P+11E+ET.TH., propus a fi
amplasat in Bucuresti, sector 5, Str.Inclinata, nr.12. Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM
Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea
Lacul Morii, nr.1, si la sediul titularului
Alficom Invest din Str. Divertismentului nr.
1, et. 2, sat Chiajna, jud. Ilfov, in zilele de
luni-vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Bucuresti.
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului,
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244
519800, numită lichidator judiciar prin
sentinta nr. 1018/21.11.2019 Tribunalul
Prahova, în dosarul 8180/105/2017, anunţă
deschiderea procedurii generale a falimentului Asa Energy Proiect SRL Sinaia, Bdul
Ferdinand, nr. 17C, jud. Prahova,
J29/912/2009, CUI 25601219. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 06.01.2020. Termenul
limită întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor este
04.02.2020. Termenul pentru depunerea
contestațiilor la tabelul suplimentar este de
7 zile de la publicarea acestuia în BPI.
Termenul pentru soluționarea contestațiilor şi întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 04.03.2020.
l SC Rewe România SRL, cu sediul în
comuna Ştefăneştii de Jos, str. Buşteni,
nr.7, județul Ilfov, anunță public solicitarea
de obținere (reînnoire) a autorizației de
mediu pentru obiectivul „Penny Market”,
amplasat în municipiul Constanța, Sos.
Mangaliei, nr.84, județul Constanța. Eventualele propuneri şi sugestii din partea
publicului privind activitatea menționată
vor fi transmise în scris şi sub semnătură la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Constanța din municipiul Constanța, Str.
Unirii nr. 23, județul Constanța, în zilele de
luni–joi, între orele 8.00–16.30 şi vineri
între orele 8.00–14.00, în termen de cel
mult 10 zile de la data publicării prezentului anunț.
l SC Rewe România SRL, cu sediul în
comuna Ştefăneştii de Jos, str. Buşteni,
nr.7, județul Ilfov, anunță public solicitarea
de obținere (reînnoire) a autorizației de
mediu pentru obiectivul „Penny Market”,
amplasat în oraşul Târgu Frumos, str.
Petru Rareş, nr.62, județul Iaşi. Eventualele
propuneri şi sugestii din partea publicului
privind activitatea menționată vor fi transmise în scris şi sub semnătură la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Iaşi din
municipiul Iaşi, Calea Chişinăului nr. 43,
județul Iaşi, în zilele de luni – joi, între orele
8.00–16.30 şi vineri între orele 8.00–14.00,
în termen de cel mult 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei - procedura simplificată.
Date privind dosarul: Număr dosar:
2234/115/2019, Tribunalul Caraş-Severin
Secţia a II-a Civilă, de Contencios, Administrativ şi Fiscal ; Judecător sindic: Juca
Petru. Debitor: S.C. Onofarm S.R.L.; Cod
Unic de Înregistrare: 30268545; Sediu
social: Reşiţa, str. Păcii, nr.3, Jud.
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Caraş-Severin ; Număr de Ordine în Registrul Comerţului: J11/281/2012. Subscrisa
Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate de
lichidator judiciar al debitorului Onofarm
S.R.L., conform Incheierii Civile nr. 61/JS
din data de 11.11.2019, Notifică Deschiderea procedurii insolvenţei - procedura
simplificată - împotriva debitoarei
Onofarm S.R.L., prin Incheierea Civilă nr.
61/JS/CC din data de 11.11.2019, pronunţată de către Tribunalul Caraş-Severin,
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.
2234/115/2019. Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este:
21.12.2019.Termenul limită de afişare şi
publicare a Tabelului preliminar al creanţelor este: 07.01.2020. Termenul pentru
întocmirea, depunerea şi publicarea Tabelului definitiv al creanţelor admise este:
03.02.2020. Termenul pentru depunerea
raportului prevăzut de art. 97 din Legea nr.
85/2014 este 23.12.2019. Adunarea creditorilor va avea loc la data de: 13.01.2020,
orele 12.00, la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie
1918, nr.7, et.2, ap.21, jud.Caraş-Severin,
având ca ordine de zi: prezentare situaţie
debitor; desemnare comitet creditori;
confirmare lichidator judiciar; stabilire
onorariu lichidator judiciar; alte menţiuni.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al Kapital
Invest Company SA, cu sediul în mun.Iaşi,
Str.Sf.Lazăr, nr.27, C1- camera 13, jud.Iaşi,
înregistrată în Registrul Comerțului sub
nr.J22/1140/1991, reprezentată prin Păvăleanu Virgil- Preşedintele Consiliului de
Administrație, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, connvoacă: Adunarea
generală extraordinară a acționarilor
pentru data de 28.12.2019, ora 11.00,
aceasta urmând a-şi desfăşura lucrările la
sediul societății din mun.Iaşi, str.Sf.Lazăr,
nr.27, C1- camera 13, jud.Iaşi. La adunare
sunt îndreptățiți să participe acționarii
înregistrați în registrul acționarilor la sfârşitul zilei de 18.12.2019, cu următoarea
ordine de zi: 1.mutarea sediului societății;
2.schimbarea obiectului de activitate al
societății; 3.majorarea capitalului social al
societății; 4.aprobarea încheierii de către
consiliul de administrație a actelor juridice
în numele şi în contul societăţii, prin care
să dobândească bunuri pentru aceasta sau
să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori
să constituie în garanție bunuri aflate în
patrimoniul societății; 5.fuziunea cu alte
societăți sau divizarea societății; 6.mandatarea unei persoane pentru a îndeplini
toate formalitățile privind înregistrarea, în
Registrul Comerțului a mențiunii referitoare la Hotărârea AGOA adoptată,
respectiv publicarea Hotărârii AGOA în
Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a. În situația neîndeplinirii condițiilor
pentru ținerea adunării la data de
28.12.2019, următoarea adunare generală
extraordinară a acționarilor este convocată
pentru data de 30.12.2019, ora 11.00, cu
menținerea ordinii de zi şi aceluiaşi loc de
desfăşurare.
l Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. Rami Dacia S.A., cu sediul în
Bucureşti, sector 6, B-dul Timişoara nr.8A,
având numărul de ordine în Registrul
Comerţului: J40/2694/1991, cod unic de
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înregistrare 472526, atribut fiscal RO, în
conformitate cu prevederile art.117 din
Legea 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data
de 06.01.2020, ora 12:00, la sediul societăţii,
cu următoarea ordine de zi: 1. Adoptarea
unei hotărâri privind posibilitatea ca societatea să fie supusă dispoziţiilor legii
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvenţă precum şi
întocmirea şi înaintarea către Tribunalul
Bucureşti a unei cereri de deschidere a
procedurii de insolvenţă prevăzută de legea
nr.85/2014. 2. Desemnarea persoanei împuternicite cu efectuarea tuturor demersurilor
necesare pentru ducerea hotărîrii la îndeplinire, respectiv redactarea şi semnarea
cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă, a declaraţiilor prevăzute de legea
nr.85/2014, precum şi a oricăror altor
documente necesare. 3. Identificarea şi
numirea unui lichidator judiciar. 4.
Diverse. În cazul în care pe data de
06.01.2020 nu se întruneşte cvorumul
prevăzut de lege, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 07.01.2020, în acelaşi
loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAŢII
l Electrocentrale Bucuresti S.A. societate
in reorganizare, cu sediul in Bucuresti,
Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6,
organizeaza sedinta de licitatie publica
deschisa cu strigare in data de 05.12.2019
ora 10 pentru vanzarea a 5 mijloace fixe de
tipul mijlocelor de transport auto. In caz de
neadjudecare la sedinta de licitatie din
05.12.2019 ora 10, licitatia se va relua din 7
zile in 7 zile pana la adjudecare. Caietul de
sarcini in valoare de 20 lei, inclusiv TVA se
achita prin numerar la caseria de la sediul
unitatii. Orice relatii suplimentare se pot
obtine la telefon 021.275.14.51, zilnic, intre
orele 10–14.
l SC Muntenia SA, societate aflata in
faliment, dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal
Prahova, prin lichidator, anunţă vânzarea
la licitatie publică, conform hotararii
Adunarii Creditorilor din data 23.10.2019
si a Caietului de sarcini, a ansamblului de
bunuri imobile format din: Cladire C26Birouri - Sc = 620 mp, Teren in suprafata
de 700 mp si imprejmuire gard 36 mp, la
pretul de 348.116 lei, pret redus la 40%; Se
stabilesc urmatoarele zile de licitaţie:
28.11.2019, 29.11.2019, 03.12.2019,
04.12.2019, 06.12.2019, 10.12.2019,
12.12.2019, 13.12.2019, 17.12.2019,
18.12.2019. Caietul de sarcini se achiziţionează de la sediul debitoarei la preţul de
5000 lei + TVA. Relaţii suplimentare la tel.
0244386618, 0740226446.
l SC Bomas Distributions SRL prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica
bunurilor aflate in patrimoniul societatii,
respectiv magazine tip termopan, pretul de
pornire al licitatiei fiind redus cu 50% din
cel stabilit in raportul de evaluare. Licitatiile vor avea loc pe data de: 02.12.2019,
05.12.2019, 09.12.2019, 11.12.2019,
18.12.2019, 08.01.2020, 14.01.2020,
17.01.2020, 23.01.2020, 31.01.2020 orele
12.00 la sediul lichidatorului din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7,
jud. Prahova. Conditiile de participare si
relatii suplimentare la tel. 0344104525.
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l SC AT Advertising SRL, prin lichidator,
anunta vanzarea la licitatie publica bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii,
si anume: Laptop Lenovo G50-70 (Procesor
Intel I3) la pretul de 285lei + TVA, autoturism Volkswagen Passat, an fabr. 2011, cmc
1968, motorina, cutie viteze automata, km ~
215.000, la pretul de 21.675 lei + TVA. Licitatia publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 22.04.2019 si a
regulamentului de participare la licitatie.
Pretul de pornire al licitatiei este 50% din cel
stabilit in raportul de evaluare. Taxa de
participare la licitatie este de 500 lei + TVA.
Licitatiile vor avea loc pe data de:
03.12.2019, 05.12.2019, 10.12.2019,
12.12.2019, 13.12.2019, 08.01.2020,
10.01.2020, 14.01.2020, 16.01.2020,
22.01.2020 orele 12.30 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.
33S1 Cab. 7B Et. 7. Conditiile de participare
si relatii suplimentare la tel. 0344104525.
l S.C Luconfex Impex SRL prin lichidator
judiciar CII Cismaru Elena vinde prin licitatie publica sau negociera directa stocul de
marfa constand in materiale de constructii
la pretul de 39.334 lei plus TVA, pret redus
cu 10% fata de raportul de evaluare. Licitatiile vor avea loc in zilele de 28, 29 noiembrie
si 2 decembrie 2019, orele 14 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor
nr. 47 jud. Prahova. Regulamentul de
vanzare si caietul de sarcini se pot obtine de
la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel. 0728.878298.
l SC Abi Automotion SRL - în faliment
anunta vanzarea prin licitatie publica a
bunurilor mobile/imobile reprezentand:
autoturism Opel Astra , serie șasiu WOLOTGF355G017413, număr înmatriculare
AR-52-ABI = valoare pornire licitatie =
717,50 euro; autoturism Opel Astra , serie
șasiu WOLOTGF356G106177, număr
înmatriculare AR-44-ABI = valoare pornire
licitatie = 962,50 euro; autoturism Opel
Astra Caravan, serie șasiu
WOL0GF355G017113, număr înmatriculare AR-54-ABI = valoare pornire licitatie =
735 euro; autoturism Opel Astra, serie șasiu
WOLOTGF695G102370, număr înmatriculare AR-16-ABI = valoare pornire licitatie =
1.050 euro; autoturism Opel Combo, serie
șasiu WOLOXCF0653001564, număr înmatriculare AR-48-ABI = valoare pornire licitatie = 1.120 euro; autoturism Opel
Caravan, serie șasiu WOLOTGF355G015532, număr înmatriculare
AR-46-ABI = valoare pornire licitatie = 735
euro; autoturism Opel Astra, serie șasiu
WOLOT0GF355G0144977, număr înmatriculare AR-50-ABI = valoare pornire licitatie
= 717,50 euro; autoturism Ford Mondeo,
serie șasiu WF04XXBBB45M70312, număr
înmatriculare AR-99-ABI = valoare pornire
licitatie = 700 euro; stoc mărfuri piese auto=
valoare pornire licitatie = 167.510 euro.
Pretul de pornire al licitatiei este de 70%
din pretul de evaluare, in lei la cursul bnr de
la data licitatiei + T.V.A. Caietele de sarcini
se pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data de 03.12.2019,
orele 10.00, la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.
In caz de neadjudecare, se va organiza o

noua licitatie in data de 10.12.2019, orele
10.00, iar in caz de neadjudecare se va organiza o noua licitatia publica in data de
27.12.2019, orele 10.00.
l Debitorul SC Construcții Feroviare
Turnu Severin SA cu sediul social în Dr.Tr.
Severin, str. Merilor, nr.16, jud. Mehedinţi,
CIF:10471293, J25/160/1998, aflată în
procedura de faliment, dosar nr.
6919/101/2014 prin lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL, scoate la
vânzare: -Proprietatea imobiliară * Spațiu
industrial - situat în Dr.Tr. Severin, str.
Merilor, nr.16, jud.Mehedinți, compus din:
-„atelier mecanic” - Sutilă = 98 mp; S
construită = 125 mp; Scd=125mp;
-„magazie metalică (atelier tâmplărie)” – S
utilă = 49 mp; S construită = 62mp; Scd =
62mp; - „Șopron”- S utilă = 52mp; S
construită = 60mp; Scd = 60mp; - „Șopron”S utilă = 38mp; S construită = 43mp; Scd =
43mp; - „Șopron”- S utilă = 78 mp; S
construită = 90 mp; Scd = 90mp; - „depozit
ulei” - S utilă = 488 mp; S construită = 630
mp; Scd = 630mp;- „dormitoare” - S utilă =
190 mp; S construită = 238 mp; Scd =
238mp; -„centrală termică” - S utilă =
104mp; S construită = 103 mp; Scd =
103mp; -„rampă beton” - S utilă = 37mp; S
construită = 37mp; Scd = 37mp; -„sediu” - S
utilă = 367,45 mp; S construită = 234,32 mp;
Scd = 468,64 mp; suprafața de teren totală
aferentă amplasamentului este de 8.518 mp,
nr. carte funciară 50437; 50438, nr cadastral
18/1, 18/2* la un preţ de pornire al licitaţiei
de 128.800 euro, echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii (exclusiv TVA).(pret
diminuat cu 30% fata de evaluare). Licitatia
va avea loc în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de
09.12.2019 orele 13:00. Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul judiciar procedează
la vânzarea proprietătii imobiliare descrisă
anterior, o reprezinta sentința nr. 276/2015
din data de 20.05.2015 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de către
judecătorul sindic în dosarul de insolvență
nr. 6919/101/2014. Participarea la licitaţie
este condiţionată de consemnarea în contul
debitoarei, până la începerea licitaţiei a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al
licitaţiei și achiziţionarea caietului de
sarcini. Relaţii suplimentare la telefoanele
0742592183, 0252/354399
l Amesis SRL, societate in faliment, prin
lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10,
ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vanzare, prin
licitatie, urmatoarele bunuri: I. proprietatea
imobiliara, compusa din: C6 - Magazie
Metalica, in suprafata de 164 mp, C7 Magazie Metalica, in suprafata de 74,70 mp
si teren in suprafata de 406 mp, la pretul
total de 97.268 euro, fara TVA. II. Bunuri
mobile, compuse din: iveco Eurocargo, nr.
km >500.000, la pretul de 3.304,80 euro,
fara TVA; Renault Midlum, nr. km
>700.000, la pretul de 2.041,20 euro, fara
TVA; Renault Mascott, nr. km >500.000, la
pretul de 1.744,80 euro, fara TVA; Renault
Master, nr. km >500.000, la pretul de
1.282,80 euro, fara TVA; Platforma Boro, la
pretul de 901,80 euro, fara TVA; Remorca
Stema, la pretul de 270 euro, fara TVA;
Autotractor – Iveco, nr. km >1.000.000, la
pretul de 3.242,70 euro, fara TVA,
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48
de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai
multe relatii precum si achizitionarea regu-

lamentului de vanzare se pot obtine de la
sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, la numerele de telefon/fax:
0728.485.605 /0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Pentru bunurile mobile, licitatia se
va organiza in data de 29.11.2019, ora 11:00,
iar pentru bunuri imobile la ora 11:30, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru data de
02.12.2019, 04.12.2019, 06.12.2019,
09.12.2019, 11.12.2019, 13.12.2019,
16.12.2019, 18.12.2019, 20.12.2019.
l Continental 2000 SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC La Posada De La Abuela
SRL, cu sediul declarat în sat Lunca Câlnicului, comuna Prejmer, str. Principală, nr.98,
jud.Brașov, CUI: 24310920, J08/2125/2008,
anunţă organizarea licitaţiei publice pentru
vânzarea imobilului, proprietatea SC La
Posada De La Abuela SRL, situat în localitatea Lunca Câlnicului, strada Principală,
nr.98, compus din Restaurant D+P+E+M, în
suprafață de 418mp, an construcție 2009,
restaurant parter și etaj funcțional, mansardă
în construcție, centrală termică Termofarc
F1-NSP -înglobată, ascensor înglobat, la
prețul total de 295.252Lei. Utilităţi: acces
auto, mijloace de transport în comun, energie
electrică, apă și canalizare (fosă septică).
Licitaţia va avea loc în data de 28.11.2019, ora
10.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Sfântu Gheorghe, strada Crângului 12, bl.9,
sc.B, ap.4, jud.Covasna. Informaţii suplimentare se pot solicita pe adresa de e-mail:
contact@continental2000.ro, la telefoanele:
0267.311.644, 0728.137.515 și pe pagina de
internet: www.continental2000.ro
l Anunț de licitație. Primaria orasului
Santana organizeaza licitatie in vederea
concesionarii suprafetei de 28.830 mp. teren
neproductiv, evidentiat in cf. nr. 308630
santana, extravilan, apartinand domeniului
public al orasului Santana, Jud.Arad, cu
destinatia de amenjare teren pentru practicarea activitatilor sportive si de agrement in
aer liber ce include amenajarea unui poligon
de tir sportiv si 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, telefon:
0357/100074, fax 0357/100075, e-mail:
contact@primariasantana.ro. 2. Informații
generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: concesionarea prin licitație publică a suprafetei de
28.830 mp. teren neproductiv, evidentiat in
CF. nr. 308630 Santana, extravilan, apartinand domeniului public al orasului Santana,
jud.Arad. 3. Informații privind documentația de atribuire, care a fost aprobata prin
H.C.L. nr. 154/17.10.2019 a Orasului
Santana: 3.1 Modalitatea sau modalitățiile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: documentația de atribuire poate fi
obținută, de la sediul Primăriei Orașului
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul
Arad. 3.2 Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obține un exemplar din
documentația 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 obți-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
nerea documentatiei de atribuire, unde este
cazul: documentaţia de atribuire poate fi
obţinută, de către persoanele interesate, care
transmit o solicitare în acest sens prin: mijloace electronice, e-mail (pentru care în
solicitare este necesar a ne comunica adresa
de e-mail) fără costuri; - pe suport de hârtie,
contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata
poate fi achitata la casieria Primăriei
Orașului Sântana sau în contul
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la
Trezoreria Arad. 3.4 Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 04.12.2019, ora
10:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor:
17.12.2019, ora 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: un exemplar. 5. Data
și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
18.12.2019, ora 10:00, sala de ședințe a
Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța
competenta în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Arad, Secția a III - a contencios-administrativ – fiscal, litigii de munca si
asigurari sociale, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4,
oraș Arad, județul Arad, telefon
0257/250114, fax: 0257/251700, e-mail:
tr-arad@just.ro, in termen 30 zile de la data
publicarii anuntului. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26.11.2019.
l Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava. 1.Informaţii generale privind concedentul:
Denumire: UAT comuna Miroslava, cod
fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava, str.
Constantin Langa nr.93, comuna Miroslava,
cod 707305, jud.Iași, e-mail: secretariat@
primariamiroslava.ro, achizitii@primariamiroslava.ro, persoane contact: sef birou achizitii publice-investitii-Burcuta Elena,
consilier juridic birou achizitii publice-investitii-Manea Anisoara, tel.0232.295680, int.34;
fax.0332/424444. 2.Informaţii generale
privind obiectul concesiunii: teren în suprafață de 500 mp aparținând domeniului
privat al comunei Miroslava, sat Uricani,
NC83085 pentru intrare in legalitate
constructie. Redeventa: este de minim: 689
lei/an pentru intreaga suprafata. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:
modalitatea prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate
pot înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea și adresa
compartimentului de la care se poate obţine
un exemplar al documentaţiei de atribuire:
birou achiziţii publice din cadrul primăriei
comunei Miroslava, judeţul Iași;
tel.0232/295680, int.34, pers. contact:
Burcuta Elena, Manea Anisoara. 4.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea unui
exemplar al documentației de atribuire:
costul documentaţiei este de 50 lei și se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în acest
sens; Documentatia de atribuire se pune la
dispozitia persoanelor interesate pana la
data de 04.12.2019, orele 16.00, respectiv cu
5 zile lucratoare inainte de data limita
pentru depunerea ofertelor; 5.Data limită
pentru solicitare clarificări: 05.12.2019. ora
16.00. 6.Informaţii privind ofertele: data
l i m i t ă p e n t r u d e p u n e r e a o f e rtelor:10.12.2019, ora 16.00; adresa la care
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trebuie depusă oferta: primăria comunei
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava,
judeţul Iasi, cod postal 707305; numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior și unul interior. 7.Data și locul
unde se va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 11.12.2019, ora 10.00
la sediul primăriei com.Miroslava, judeţul
Iași. 8.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax, și adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: tribunalul judeţean Iași, Secţia
Contencios Administrativ, str.Anastasie
Panu nr.26, Iași , jud.Iasi, cod 700020,
tel.0332/435700; fax.219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 18.11.2019.
l Primăria comunei Vlădaia aduce la
cunoștinţa cetăţenilor interesaţi, faptul că,
în baza H.C.L. nr. 22/28.06.2019, scoate la
licitaţie publică, concesionarea unui teren în
suprafaţă de 600mp și a construcţiilor
amplasate pe acesta aparţinând domeniului
public al comunei Vlădaia, situat în centrul
localităţii Scorila, CF 52440, nr. cadastrale
52440,52440-C1, pentru amenajarea sau
construirea unor spaţii pentru diverse activităţi comerciale. Licitaţia va avea loc în data
de 20.12.2019, ora 10, la sediul Primăriei
Vlădaia. Termenul până la care se poate
depune cerere de participare și termenul
până la care se poate obţine caietul de
sarcini este 16.12.2019, ora 10.

PIERDERI
l Pierdut atestat de transport marfa generala nr 0243395001 pe numele Macsimov
George. Le declar nule.
l Pierdut certificat de înregistrare nr.
3243864, Ambiance Hotel SRL,
J40/2100/2017, CUI 37097795. Declar nul.
l Pierdut certificat constatator înregistrat
sub nr.37302 din 04.06.2013 al Bodron
Daniela Mihaela Întreprindere Individuală,
eliberat la data de 10.06.2013. Îl declar nul.
l Pierdut permis conducere categoria B
nr.POO436458H, emis la data de 27.06.2012,
de SRPCIV Prahova, pe numele Voiculeasa
Vasile Bogdan. Îl declar nul.
l Pierdut cartelă tahograf și cartelă atestat
profesional, pe numele Călugăru Adrian
Cosmin, eliberate de ARR Dolj. Le declar
nule.
l Pierdut cartela tahograf, certificatul de
pregătire profesională a conducătorului
auto și atestatul ADR emise de ARR Dolj pe
numele Băutoru Nicolae-Viorel. Se declară
nule.
l Pierdut Certificat Constatator pentru
punctul de lucru aflat pe strada Liviu
Rebreanu, nr.9, Bistrița, jud. BN, aparținând societății Prosoft Management SRL,
Bistrița, str.Ursului, nr.14 , CUI:
RO19105539, J6/726/2006, eliberat de ORC
Bistrița. Se declară nul.
l Pierdut atestat transport persoane în
regim Taxi pe numele Hotea Raul
Adrian.

