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OFERTE SERVICIU
l Academia Romană – Filiala Iasi,
Institutul de Cercetari Economice si
Sociale “Gh. Zane”, organizează, în
ziua de 4 martie 2019, ora 10:00,
concurs pentru ocuparea postului de
cercetator stiintific, in domeniul
Stiinte juridice, specializarea Drept
international. Istoria si filosofia dreptului international. Concursul se va
desfăsura conform Legii 319/2003
privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare. Dosarul de
concurs se depune în termen de 30 de
zile de la data publicării anuntului.
Informatii suplimentare se pot obtine
de la secretariatul institutului si/sau
de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332101115.
l Școala Gimnazială Vlad Dănulescu Pâncești, cu sediul în localitatea
Pâncești, comuna Pâncești, judeţul
Neamț, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de șofer, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 19.02.2019, ora 10.00; -Proba practică în data de 19.02.2019, ora 12.00;
-Proba interviu în data de 19.02.2019,
ora 13.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -cel
puțin studii medii; -fără vechime;
-domiciliul în comuna Pâncești;
-permis de conducere+atestat (categorie necesară pentru a putea
conduce microbuz școlar 16+1
locuri). 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 Vlad Dănulescu
Pâncești. Relaţii suplimentare la
sediul Școlii Gimnaziale Vlad Dănulescu Pâncești, persoană de contact:
Huci Bogdan, telefon: 0751.145.115.
l Școala Gimnazială „Nicolae

Costescu” Bolboși, cu sediul în localitatea Bolboși, sat Bolboasa, nr.30,
judeţul Gorj, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: îngrijitor; număr
posturi: 0,25, conform Hotărârii de
Guvern nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 25.02.2019, ora 09.00;
-Proba practică în data 26.02.2019,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
26.02.2019, ora 12.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: 8 clase; -vechime:
fără vechime. 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 în
localitatea Bolboși, sat Bolboasa,
nr.30, judeţul Gorj. Relaţii suplimentare la sediul unității, persoană de
contact: Șurcă Laurențiu-Dumitru,
telefon: 0747.511.238, e-mail: scoalabolbosi@yahoo.com.

l Şcoala Gimnazială, Comuna Scor-

ţeni, cu sediul în Scorţeni, str.Princip a l ă , n r. 7 , j u d e ţ u l P r a h o v a ,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale temporar
vacante de: muncitor, nr.posturi: 1 (1
normă),
conform
HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 12.02.2019, ora 10.00;- Proba practică în data de 12.02.2019, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: studii
medii tehnice; -vechime în muncă:
minim 3 ani; -constituie avantaj aviz
ISCIR pentru cazane cu abur de
joasă presiune. 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
Şcolii Gimnaziale, Comuna Scorţeni.
Relaţii suplimentare la sediul: Şcoala
Gimnazială, Comuna Scorţeni,
persoană de contact: Boldojar Cristina, telefon: 0244.355.241, fax:
0244.355.241, e-mail: scorteniscoala@
yahoo.com.

l Centrul Județean de Cultură şi
Artă, cu sediul în localitatea Buzău,
str.Nicolae Bălcescu, nr.50, judeţul
Buzău, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale de
execuție vacante de: -1 post instrumentist (acordeon), perioadă determinată de 1 an, studii M/G, treapta
I- Compartiment Cercetare, Conservare şi Valorificare a Culturii Tradiţionale,
conform
HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Selecția dosarelor
în data de 12.02.2019 şi afişarea
rezultatului selecţiei dosarelor în data
de 13.02.2019, ora 10.00, la sediul
instituției; -Proba scrisă în data de
20.02.2019, ora 10.00, la sediul instituției; -Proba practică în data de
25.02.2019, ora 10.00, la sediul instituţiei; -Proba interviu în data de
28.02.2019, ora 10.00, la sediul instituției. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
prevederile art.3 din Anexa la Hotărârea nr.286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice în vederea ocupării
postului: -Studii de specialitate:
studii medii/generale absolvite cu
diplomă; -Vechime în specialitatea
postului: fără vechime; -Abilități și
aptitudini privind utilizarea acordeonului, cunoștințe de utilizare a aparaturii de practică sonoră
(magnetofoane, casetofoane, CD
etc.); -Calități necesare: profesionalism, sociabilitate, comportament
adecvat, corectitudine în cadrul relațiilor de muncă. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucră-

toare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a
(11.02.2019, inclusiv- ora 16.00), la
sediul Centrului Judeţean de Cultură
şi Artă Buzău- Biroul de Resurse
Umane. Relaţii suplimentare la
sediul Centrului Județean de Cultură
și Artă: str.Nicolae Bălcescu, nr.50,
etaj 1, Resurse Umane, persoană de
contact: Ciucu Iulica, telefon:
0238.710.383.

l Centrul Județean de Cultură și
Artă, cu sediul în localitatea Buzău,
str.Nicolae Bălcescu, nr.50, judeţul
Buzău, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale de
execuție vacante de: 1 post referent
de specialitate (contabilitate), studii
superioare, grad I, perioadă nedeterminată,
conform
HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Selecția dosarelor
în data de 12.02.2019 şi afişarea
rezultatului selecţiei dosarelor în data
de 13.02.2019, ora 10.00, la sediul
instituției; -Proba scrisă în data de
19.02.2019, ora 10.00, la sediul instituției; -Proba interviu în data de
22.02.2019, ora 10.00, la sediul instituției. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
prevederile art.3 din Anexa la Hotărârea nr.286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii: -Studii de specialitate:
studii economice superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -Vechime în
specialitatea postului (economist):
fără vechime; -Cunoştinţe de operare
pe calculator- Program salarii
(SAVA), Microsoft Office (Word şi
Excel), aplicaţii de poştă electronică
şi Internet- nivel mediu. 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
(11.02.2019, inclusiv- ora 16.00), la
sediul Centrului Judeţean de Cultură
şi Artă Buzău- Biroul de Resurse
Umane. Relaţii suplimentare la
sediul Centrului Județean de Cultură
și Artă: str.Nicolae Bălcescu, nr.50,
etaj 1, Resurse Umane, persoană de
contact: Ciucu Iulica, telefon:
0238.710.383.
l Școala Gimnazială Nr.3 Coldea,

cu sediul în localitatea Codlea, str.
Freziei, nr.2, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
îngrijitor, număr posturi: 1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba interviu în data de 21.02.2019,
ora 10.00; -Proba practică în data de
21.02.2019, ora 12.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
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să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: studii generale sau
medii; -vechime: minim 3 ani; -capacitate deplină de exercițiu. 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
Școlii Gimnaziale Nr.3 Coldea.
Relaţii suplimentare la sediul Școlii
Gimnaziale Nr.3 Codlea, persoană de
contact: Solomon Marilena, telefon:
0268.251.305, e-mail: scgen3codlea@
yahoo.com.

l Primăria Comunei Bustuchin,
judeţul Gorj, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de polițist local, clasa III, grad profesional
debutant, în cadrul Compartimentului Poliția Locală Bustuchin, din
Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Bustuchin, județul
Gorj. Condiţiile de participare la
concursul de recrutare: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice de participare la
concurs: -studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat; -fără
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice
de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant; -permis de conducere minim categoria B. Data ora și
locul desfășurării concursului: -proba
scrisă: 28 februarie 2019, ora 11.00, la
sediul primăriei; -data și ora interviului se vor anunța în termen de
maxim 5 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise, la sediul
primăriei. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de
20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Bustuchin,
judeţul Gorj. Dosarul de înscriere
trebuie să conţină în mod obligatoriu,
documentele prevăzute de art.49 din
HG nr.611/2008, actualizată. Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa
postului, precum și alte date necesare
desfășurării concursului se afișează la
sediul instituției și pe site-ul: www.
primaria-bustuchin.ro. Date de
contact: Primăria Comunei Bustuchin, telefon/fax: 0253.475.156,
e-mail: primariabustuchin@yahoo.
com, persoană de contact: doamna
Ezăreanu Mariana, referent superior.
l Primăria Comunei Băbiciu, cu

sediul în localitatea Băbiciu, strada
Caracal, nr.93, judeţul Olt, anunţă
amânarea concursului conform HG
nr.286 pentru ocuparea postului de
contractual vacant de administrator
public, organizat iniţial: -Proba scrisă
în data de 12.02.2019, ora 11.00;
-Proba interviu în data de 13.02.2019,
ora 11.00, astfel: -Proba scrisă în data
de 12.02.2019, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 15.02.2019, ora
11.00. Prin acest anunţ venim în
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completarea celui publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, număr 61/18.01.2019, pagina
2-3, cod 192515. Restul anunţului
rămâne neschimbat.

l Primăria Comunei Produlești, cu
sediul în localitatea Produlești,
strada Şos.Târgovişte, judeţul
Dâmboviţa, organizează concurs,
conform Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea a două funcţii publice
vacante de: -inspector, clasa I, grad
profesional debutant, nu se cere
vechime, Compartimentul registrul
agricol; -inspector, clasa I, grad
profesional debutant, nu se cere
vechime, Compartimentul achiziţii
publice. Concursul se va desfăşura
la sediul instituției din comuna
Produlești, județul Dâmbovița,
astfel: -proba scrisă în data de
28.02.2019, ora 10.00; -proba
interviu în data de 04.03.2019, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -să
îndeplinească condiţiile art.54 din
Legea 188/1999; -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor inginereşti, administrative, economice şi juridice.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
20 zile de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Produleşti. Anunţul şi bibliografia stabilită pentru ambele funcţii publice se
afişează la sediul instituţiei şi pe
pagina oficială: www.primaria-produlesti.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Produleşti şi la numărul
de telefon al instituţiei:
0245.243.641, e-mail: primaria.
produlesti@yahoo.com.
l Primăria Orașului Siret, str.28

Noiembrie, nr.1, județul Suceava, în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea
și dezvoltarea carierei funcționarilor
publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii
nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și
completările ulterioare, organizează
concurs pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante: 1.funcția
publică de referent, clasa III, grad
profesional debutant, în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale,
Compartiment urmărire, încasare și
executare silită. Concursul va avea
loc la sediul Primăriei Orașului Siret,
str.28 Noiembrie, nr.1: -proba scrisă
este programată pentru data de 28
februarie 2019, ora 10.00; -data și ora
probei interviu vor fi anunțate după
proba scrisă. Condiții specifice de
participare la concurs: -absolvent de
liceu cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului- nu se
solicită. Candidații trebuie să îndepli-
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nească condițiile generale prevăzute
la art.54 din Legea nr.188/1999,
privind Statutul Funcționarilor
Publici (r2), cu modificările și
completările ulterioare. Dosarul de
concurs va cuprinde elementele
prevăzute la art.49 din HG
nr.611/2008, pentru aprobarea
normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor
publici, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de concurs se
pot depune în termen de 20 de zile de
la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Orașului
Siret. Bibliografia este afișată la
sediul instituției. Relații suplimentare la telefon: 0230.280.901, int.25.

l Unitatea administrativ-teritorială
Municipiul Sebeş organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată
a unei funcţii publice de execuţie
vacante de: Consilier, clasa I, grad
profesional superior din cadrul
Serviciului Public Comunitar Local
de Evidența Persoanelor Sebeș,
Compartiment Evidența Persoanelor, ID post 206708. Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi
interviul. Data, ora şi locul organizării probei scrise: 27.02.2019, ora
11:00, Parcul Arini, nr. 1, Mun.
Sebeş, jud. Alba. Data, ora şi locul
susţinerii interviului: 01.03.2019, ora
11:00, Parcul Arini, nr. 1, Mun.
Sebeş, jud. Alba. Condiţiile de participare la concurs: -candidatul
trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor
juridice sau științelor economice;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 7 ani. Data până la care
se pot depune dosarele de înscriere:
18.02.2019, ora 17:00. Dosarele de
înscriere se depun la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, Parcul
Arini, nr. 1, Mun. Sebeș, jud. Alba,
persoană de contact: inspector, Nicoleta Irimie. Informații suplimentare
se pot obţine la sediul instituţiei,
telefon 0258.731.318, e-mail secretariat@primariasebes.ro.
l Direcţia Generală de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Sector
4, organizează concurs, cu respect a r e a p r e v e d e r i l o r H . G . n r.
286/2011, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:-Şef Centru (absolvenţi cu
diplomă de învăţământ superior în
domeniul psihologie, asistenţă
socială şi sociologie, cu vechime de
minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu
diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic,
medical, economic şi al ştiinţelor
administrative, cu experienţă de

minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale) –1 post;-Infirmier
(studii gimnaziale/ profesionale) –5
posturi, vechime mimimă 6
luni;-Referent (studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat) –1
post, vechimea în specialitatea
studiilor minim 6 ani și 6 luni;
Concursul se organizează la sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 4 din Str.
Soldat Enache Ion nr. 1A, Sector 4,
şi va consta în susținerea unei probe
scrise, în data de 19.02.2019, ora
10:00, şi proba interviu susținută la
o dată care va fi comunicată ulterior, în maximun 4 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de concurs se depun la
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 4 până la data de 11.02.2019,
inclusiv, şi trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia de concurs
sunt afişate la sediul Direcției
Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 4, din
Str. Soldat Enache Ion nr.1A și pe
pagina de internet a instituției
www.dgaspc4.ro. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba
scrisă. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul D.G.A.S.P.C. Sector
4, Str. Soldat Enache Ion nr. 1A,
etaj 1, telefon 0727481431,
persoană de contact Carmen
Cudrenco –Serviciul Resurse
Umane-Salarizare, e-mail resurse@
dgaspc4.ro.

l Căminul pentru Persoane Vârst-

nice Periş (Judeţul Ilfov), scoate la
concurs în conformitate cu H.G. nr.
286/2011, 1 post vacant de medic
specialist geriatrie, corespunzător
funcţiilor contractuale. Condiţii
specifice: -absolvenţi cu diplomă de
învăţământ superior, licenţiaţi în
medicină şi aviz de liberă practică în
specialitatea geriatrie. Concursurile
se vor desfăşura la sediul Căminului
pentru Persoane Vârstnice Periş în
data de 23.02.2019, ora 10.00 -proba
scrisă şi în data de 01.03.2019, ora
10.00 -proba de interviu, conform
legii. Înscrierile la concurs se fac la
biroul de resurse umane al Căminului pentru Persoane Vârstnice
Periş, str. Principală nr. 507, jud.
Ilfov, până pe data de 11.02.2019, ora
16.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine la tel. 021-267.08.81.

l Primăria Glina -Ilfov organizează
în data de 25.02.2019 concurs recrutare pentru 1 post de contabil şi 1
post de muncitor necalificat. Detalii
la 021.467.12.14.

l Primăria Ștefăneștii de Jos – Ilfov
organizează în data de 20.02.2019
concurs recrutare pentru 1 post de
Referent – Compartiment Administrativ, Secretariat și IT. Detalii la
021.361.35.29.
l Subscrisa Primăria Comunei

Grădiștea, cu sediul în str. Primăriei
nr. 29, comuna Grădiștea, județ Ilfov,
CUI 4420813, în baza legii 188/1999,
organizează concurs pentru ocuparea
următorului post vacant pentru
funcție publică: -2 posturi de Polițist
local clasa III, grad profesional Asistent– Biroul Poliție locală; -3 posturi
de Polițist local clasa III, grad profesional Superior– Biroul Poliție locală.
Condiţii specifice de participare la
concurs pentru postul de Polițist
local clasa III, grad profesional Asistent– Biroul Poliție locală: -studii
liceale, respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 6 luni; Condiţii specifice
de participare la concurs pentru
postul de Polițist local clasa III, grad
profesional Superior– Biroul Poliție
locală: -studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomă
de bacalaureat; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 7 ani;
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: data
28.02.2019, ora 11:00, la sediul instituției. Interviu: data 05.03.2019, ora
11:00, la sediul instituției. Dosarele
de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului în Monitorul
Oficial. Date contact: 021-266.27.60.

PRESTĂRI SERVICII
l Execut renovări complete:

zugrăveli, instalații sanitare, electrice, faianță, etc. www.constructorievaluati.ro.

VÂNZĂRI FERMĂ
l Vând fermă 660 ha din care 460

pășune și 190 arabil în Jud.
Teleorman. Tel: 0763.128.552.

CITAŢII
l Stimbei Anuta cu ultimul domi-

ciliu in Sighetu Marmatiei str. Lucian
Blaga, nr. 62, jud. Maramures sunteti
chemata in calitate de parata in
dosar nr. 3533/307/2018 a Judecatoriei Sighetu Marmatiei la termenul
din 18 februarie 2019 in contradictoriu cu reclamanta Macioca Anna
pentru uzucapiune.

l Numitul Marina Daniel Pavel este
citat în data de 13.02.2019, ora 8,30
la Judecătoria Iași, sala 3, complet
C25M, în calitate de pârât în dosarul
cu nr.1875/245/2018, având ca obiect
pensie întreținere.

l Numita Beres Krisztina, cu domiciliu necunoscut, este chemată la

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Tribunalul Bistrița pe data de Miercuri, 20.02.2019, în calitate de pârât,
dosarul civil nr.1153/265/2016.

l La data de 11.02.2019 în dosarul

nr.181/2018 sunt citați la BIN Mircia
Elena din mun. București, Bd. Dacia,
Nr. 106, sector 2, moștenitorii
defunctului Pătrașcu Ion,
CNP1570710400326, decedat la
18.11.2016, cu ultimul domiciliu în
București, Str. Dreptății, Nr.16,
Sector 6.

DIVERSE
l Anunț prealabil privind afișarea

publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Primăria Videle, cu
sediul în orașul Videle, str. Republicii, nr. 2, județul Teleorman,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr. 53, începând cu
data de 01.02.2019, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei Videle,
conform art. 14 alin. (1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate lmobiliară.

l Anunt prealabil privind afisarea

publica a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire judet:
P r a h o v a . D e n u m i r e U AT:
Boldești-Gradiștea. Sectoare cadastrale: 23, 24, 25, 26, 27, 45, 46, 53, 54,
55, OCPI Prahova anunta publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr. 23,
24, 25, 26, 27, 45, 46, 53, 54, 55, pe o
perioada de 60 de zile calendaristice,
conform art. 14 alin. (1) si (2) din
Legea cadastrului si a publicitatii
imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu
modificările si completările ulterioare.Data de inceput a afișării:
04.02.2019. Data de sfarsit a afișării:
04.04.2019. Adresa locului afișării
publice: Primăria Boldești-Gradiștea.
Repere pentru identificarea locației:
centrul satului Boldești str. Principală, nr. 339. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei
Boldești-Gradiștea și site-ul ANCPI.
Alte indicații utile pentru cei interesați: tel. 0244 448 000, fax 0244 448
200, e-mail: primaria_boldesti_
gradistea@yahoo.com. Informații
privind Programul național de
cadastru si carte funciară 2015-2023
se pot obține de pe site-ul ANCPI la
adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l SP Suma Insolvency IPURL
desemnata administrator judiciar al
SC Gipfix - Construct SRL anunta
deschiderea procedurii generale a
insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 in dosarul nr. 38064/3/2018
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti
– Sectia a-VII-a Civila. Termenul
limita pentru depunerea declaratiilor
de creanta 22.02.2019. Termen de

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
verificare a creantelor, intocmire,
afisare si comunicare a tabelului
preliminar al creantelor la
15.03.2019. Termen de intocmire si
afisare a tabelului definitiv
10.04.2019. Sedinta adunarii generale a creditorilor la data de
21.03.2019.

l Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu SC Chicheanu Rent SRL. SC
Chicheanu Rent SRL anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul construire
hotel P+3E, anexe, organizare
șantier, împrejmuire teren și amenejare exterioară incintă, propus a fi
amplasat în Otopeni, Jud. Ilfov, Str.
23 August nr.152A. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității
competente pentru protecția
mediului Ilfov, București, sector 6,
Aleea Lacul Morii, nr. 1 și la sediul
Chicheanu Rent SRL din Otopeni,
Strada Mărăști, nr. 9. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Ilfov.

SOMAŢII
l Se aduce la cunoştinţa cetăţenilor
localităţii că numitul Baricz Antoniu
a invocat dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului înscris în CF nr. 305722
Bata, proprietari tabulari fiind
Halgya Dioniszie şi Haldea
Gheorghe. Cei interesaţi sunt invitaţi
să facă opoziţii, cu precizarea că, în
caz contrar, în termen de 30 de zile
de la emiterea celei din urmă publicaţii se va trece la judecarea cererii.
Termen de judecată este la 20
februarie 2019.

LICITAŢII
l 1.Directia Silvica Iasi, cu sediul

in Iasi, Str. Gh. Asachi nr. 2, vinde
prin licitatie, urmatoarele mijloace
fixe: Motostivuitor Balcancar,
parcat la depozitul Santa; autospecializata basculanta I.M. Marsa;
tractor rutier U.T.B. 650; autoutilitara Dacia Double Cab 4X4,
parcate la Ocolul Silvic Iasi; tractor
S 1500, parcat la O.S. Harlau;
autoutilitara Dacia Double Cab
4X4, parcat la Ocolul Silvic Raducaneni; autoutilitara Daevo Cielo,
parcat la Ocolul Silvic Padureni. 2.
Licitatia se desfasoara in conformitate cu Hotararea Guvernului nr.
841 / 23 octombrie 1995 (actualizata) si va avea loc in data de
15.02.2019, ora 10.00 la sediul
Directiei Silvice Iasi, tel / fax: 0232
244680 / 0232 244631; Relatii suplimentare se pot obtine de la Directia
Silvica Iasi, tel: 0232/244680.-La
licitatie poate participa orice
persoana fizica sau juridica, care
prezinta la data tinerii sedintei de
licitatie urmatoarele documente:-Documentul de achitare a tarifului de participare la licitatie, in

Luni, 28 ianuarie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi

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 af lata 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
05.02.2019 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 Mehe-

dinţi, telefon 0742592183,
0756482035 tel./fax : 0252354399
sau la adresa de email : office@
consultant-insolventa.ro; site www.
consultant-insolventa.ro.

l Şcoala Naţională de Pregătire a
Agenţilor de Penitenciare, cu sediul
în Tg.Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, tel/
fax 0234344149/0234344151, jud.
Bacău, închiriază prin licitaţie
publică cu strigare, la sediul unităţii,
următoarele spaţii: -în data de
11.02.2019, ora 12.00, 43,58 mp
spaţiu amenajare punct comercial
(30 mp spaţiu amenajat în vederea
desfacerii cu amănuntul de produse
alimentare şi nealimentare, şi 13,58
mp spaţiu de depozitare) - garanţie
de participare = 251 lei - valoare salt
supralicitare = 20% din preţ pornire/
mp; Caietul de sarcini şi documentaţia descriptivă privind elaborarea
ofertei pot fi solicitate de la sediul
unităţii, începând cu data de
29.01.2019. Informaţii la tel.
0234.344.149, int. 108/110.

320 euro; autoturism Mercedes 300
SE, an fabricatie 1992, nr. inmatriculare PH-20-TCO – 2.520 euro; autoturism Nubira, an fabricatie 2003, nr.
inmatriculare PH-35-TCO - 400
euro; autospeciala PCI Roman
(autospeciala pompieri), an fabricatie 1976 – 1.500,08 euro; Ford
E x p l o r e r, n r. i n m a t r i c u l a r e
PH-34-TCO, an fabricatie 1996 – 864
euro; sindrila bituminoasa recuperata – 8 lei/mp. Pretul bunurilor nu
include TVA. Licitatiile se vor organiza in data de 01.02.2019, ora 13:00,
iar in cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de 05.02.2019,
08.02.2019, 12.02.2019, 15.02.2019,
19.02.2019, 22.02.2019, 26.02.2019,
01.03.2019, 05.03.2019, la aceeasi ora
si aceeasi adresa. Dosarul de prezentare si conditiile de participare se pot
obtine numai de la sediul lichidator u l u i j u d i c i a r. Te l e f o n / f a x :
0787344547/0244597808, email
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.

l Administratorul judiciar al debi-

l SC Tara Com Impex SRL, prin

toarei, S.C. Classic Dome SRL în
reorganizare judiciară, cu sediul în
București, Str. Samuil Vulcan, nr.
12D, sector 5, J40/27487/1993, CIF
5039796, scoate la vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare,
echipamente și utilaje de construcții
după cum urmează: echipament de
nivelat cimentul cu laser + acces
coppedhead XD2 la prețul de 35.250
lei incl TVA, echipament vopsire
larius+ pompă la prețul de 4.700 lei
incl TVA, linie manuală de vopsit cu
pulberi în camp electrostatic 40.000
lei incl. TVA, mașină sablat FALK
–652 la prețul de 56.400 lei incl TVA,
sablator modul 350 Contec -655 la
prețul de 18.800 lei incl TVA,
sablator unealta electrica MBX
Bristte Blaster - 644 la prețul de 300
lei incl TVA, strug IR la prețul de
800 lei incl TVA, autoturism Renaul
Megan Estate Privilege la prețul de
11.750 lei incl TVA. Bunurile se afla
depozitate și pot fi vizionate, după
achizitionarea caietului de sarcini, la
adresa din str Ana Ipatescu, nr. 44,
Com. Jilava, jud. Ilfov în incinta S.C.
DUCA TEX SRL. Licitația va avea
loc în ziua de 06.02.2019 la sediul
ales al administratorului judiciar din
str. Joliot Curie, nr. 17, sector 5,
Bucuresti, de unde poate fi achiziționat caietul de sarcini pentru suma
de 100 lei excl TVA. În cazul în care
bunurile nu se vor adjudeca la acest
termen, se vor organiza înca 4 runde
de licitații, în aceleasi condiții în zile
de 13.02.2019, 20.02.2019,
27.02.2019, 06.03.2019. Telefon
contact: 0761/334.994; 0720/072.988;
021/313.75.15.

l Turnătoria Centrala Orion SA,
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 mobile: autoturism
Daewoo Cielo TF19Y, an fabricatie
1999, nr. inmatriculare PH-15-TCO-

lichidator judiciar, anunţă ca prin
hotararea Adunarii Creditorilor din
data de 10.01.2019, s-a aprobat
oferta depusa de Staicu Rodica
privind achizitionarea apartamentului debitoarei Tara Com Impex
SRL situat in Azuga, str. Prahovei,
nr. 32, bl. 21B, sc. A, et. 1, ap. 7, jud.
Prahova, inscris in CF nr. 21169C1-U3 a orasului Azuga, purtator de
ipoteca Bancii Transilvania la pretul
de 116.200 lei si s-au stabilit urmatoarele conditii privind supraofertarea: anuntul privind aceste conditii
de supraofertare va fi publicat in ziar
de catre lichidatorul judiciar, pasul
de supraofertare va fi de 5% din pret
(5.810 lei/pas), garantia de participare la supraofertare va fi de 10%
din pret (11.620 lei), termenul de
depunere a supraofertei este maxim
data de 28.02.2019, licitatia publica
va avea loc pe data de 05.03.2019 la
sediul lichidatorului judiciar; pentru
participarea la supraofertare, supraofertantul trebuie sa achizitioneze
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar in valoare de 1.000 lei +
TVA. Relaţii suplimentare la tel.
0344104525.

l Vanzare autovehicule si alte

mijloace de transport - Polisano
SRL. Subscrisa BDO Business
Restructuring SPRL, cu sediul
social in Bucuresti, Str.Invingatorilor nr.24, Cladirea Victory Business Center, etaj 3, Sector 3, RFO
0239, CUI 20770187, desemnata
lichidator judiciar al debitoarei S.C.
Polisano S.R.L., organizeaza in
31.01.2019, ora 11:00, la sediul sau
din Sibiu, str.Crisanei, nr.1, jud.
Sibiu, licitatie publica cu strigare
pentru vanzarea de bunuri mobile –
autovehicule si alte mijloace de
transport, marca/model: Toyota
Auris, Toyota Yaris, Toyota Yaris
Hybrid, Toyota RAV 4, Citroen
Jumper, vanzare individuala. Informatii suplimentare privind activele,
pretul individual si procedura de

➤ alege ziua apariției

ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

valoare de 100 lei; -Documentul de
achitare a garantiei de participare(10% din pretul de pornire).
Tariful si garantia de participare
se pot achita la casieria unitatii sau
prin ordin de plata in contul RO06
RZBR 0000 0600 0650 2777,
deschis la Raiffeisen Bank Iasi, cu
specificatia destinatiei.-Copia de pe
Certificatul de inmatriculare la
Registrul comertului si Codul fiscal
pentru persoanele juridice romane
sau actul de identitate pentru
persoanele fizice; -Caietul de
sarcini si anexa se pot procura
gratuit de la compartimentul mecanizare al Directiei Silvice Iasi. 3.
Preturile de pornire fara TVA, a
licitatiei sunt: motostivuitor = 8460
lei, autospecializata= 5760 lei,
tractor S 1500= 20000 lei, tractor
rutier= 4320 lei, Dacia Double Cab
4X4 = 640 lei, Dacia Double Cab
4X4 = 640 lei, Cielo = 560 LEI.4.
Documentele de participare la licitatie, se primesc cu cel mult 4 zile
inaintea datei stabilite pentru
tinerea licitatiei, dar nu mai tarziu
de 14.02.2019, ora 16,30.

III
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➤ plătește cu cardul

vanzare, se pot obtine la adresa de
mail alin.vornicu@bdo.ro.

l Primăria Orașului Ştei organi-

zează licitație publică deschisă cu
strigare pentru concesionarea a două
parcele de teren. 1) Informaţii
privind concedentul: Primăria
Orașului Ştei, cu sediul în orașul Stei,
str. Poet Andrei Mureşeanu, nr. 4B,
jud. Bihor, cod fiscal: 4539114, tel.
0259.332.337, int. 101, fax:
0259.332.348, e-mail: primariaorasuluistei@gmail.com. 2) Informații
privind obiectul licitației: Concesionarea a două parcele de teren situate
în Ştei, intravilan fn, identificate cu
nr. cadastrale şi înscrise în CF 50945,
50944, având suprafeţele de 4528 mp
şi 9037 mp, proprietatea Oraşul Ştei,
în vederea realizării de investiţii. 3)
Data limită de depunere a ofertelor:
18 februarie 2019, ora 15.00. 4)
Şedinţa de deschidere şi strigare va
avea loc pe data de 19 februarie
2019, ora 13.00, la sediul instituţiei.
5) Informaţii şi Documentaţia de
atribuire le găsiţi accesând site-ul:
www.primariastei.ro

l Primăria Comunei Negreşti, cu
sediul în comuna Negrești, DJ 156A,
nr. 117, județul Neamţ, cod poștal:
617157, cod fiscal: 17474424, tel./
fax: 0233.246.944, organizează
procedura de licitaţie publică,
c o n f o r m O U G n r. 5 4 / 2 0 0 6 , î n
vederea concesionării teren păşune
în suprafaţă de 34,6ha lot Slatina
Poiana situat în extravilanul
comunei Negreşti, judeţul Neamţ,
din domeniul public al acesteia, în
vederea întreţinerii prin păşunat.
Documentația de atribuire privind
organizarea şi desfășurarea procedurii de concesionare se achiziționează, la preţul de 50 Lei, de la
sediul Primăriei Comunei Negrești.
Taxa de participare la licitaţie
publică este de 100 Lei și se achită
prin plată direct la casieria unității.
Garanția de participare este în
cuantum de 300Lei și va achitată
prin plată direct la casieria unității.
Data-limită de primire a solicitărilor
de clarificări este 15.02.2019, ora
12.00. Ofertele vor fi transmise până
la data de 22.02.2019, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei Negrești,
județul Neamț. Ședința publică de
deschidere a ofertelor va avea loc în
data de 22.02.2019, ora 12.00, la
sediul Primăriei Comunei Negreşti.
Denumirea instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute: Tribunalul Neamț, Secția Contencios
Administrativ și Fiscal, b-dul Republicii, nr.16, localitatea Piatra
Neamț, cod poștal: 610005, telefon:
0233.212.294, fax: 0233.235.655,
e-mail: tribunal-neamt@just.ro.
l Radcar Autoserv SRL prin lichi-

dator judiciar VIA INSOLV SPRL
scoate la vânzare in bloc prin licitaţie publicăla valoarea de piata
redusa cu 40% de 1.489.200,00 lei
C1-service auto Sc-1082 mp, C2-cabina poarta Sc-6 mp si C3-hala
mecanica Sc-490 mp situate in
comuna Bucov, sat Bucov, nr. 1271,

GATA!
Simplu, nu?

jud. Prahova. Terenul pe care se afla
amplasate constructiile nu face
obiectul vanzarii fiind concesionat
de la Primaria Bucov, jud. Prahova.
Preturile nu contin TVA. Persoanele
interesate vo rcumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul Judiciar şi vor depune documentele d
eparticipare la licitaţie cu o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va
avea loc în data de 31.01.2019, ora
14:100 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800. In cazul
neadjudecării, licitatiile vor fi reluatela 07.02.2019, respectiv 14.02.2019
si 21.02.2019 la aceeaşi oră, în
acelaşi loc.

PIERDERI
l Pierdut cartela tahograf nr
000000000z0k001 pe numele
Draghici Dumitru. O declar nula!
l Pierdut cartela tahograf nr
000000000BORQ000 emisa in data
de 15.10.2018 pe numele Varga
Alexandru - Ionut. O declar nula.
l Pierdut certificat manager transport marfă, eliberat de ARR Vâlcea,
pe numele Săman George-Solomon,
din localitatea Berislăvești, județul
Vâlcea. Se declară nul.
l Pierdut certificat constatator emis
de Registrul Comertului Constanta
pentru firma Professional Selection
RB SRL, privind deschiderea unui
punct de lucru in Italia, Via Erico
Totti 27, Monfalcone, Gorizia,
CP34074, incepand cu data de
03.05.2017.
l Declar pierdut certificat de
membru libera practica Nr. B 010189,
eliberat de OAMMR Bucuresti la
16.01.2018 pt perioada 20.02.201820.02.2019 pe numele Vasilescu
Roxana, absolventa a Facultatii de
Medicina –Asistenta Medicala Generala, prin care se acorda dreptul de a
practica profesia de asistent medical
generalist licentiat –grad principal in
medicina generala. Il declar nul.

DECESE
l Lucian Stangu anunţă pe toţi
cei care au cunoscut-o, că draga
lui MARILENA ULIESCU nu
mai este.
l Cu adânca durere soţia dr. Rodica

Dijmarescu, ficele Diana și Rodica,
ginerele Octavian, nepoţii Smaranda,
Ioan, Catinca și Teodor, alături de
întrega noastră familie anunţă încetarea din viaţă la 23 Ianuarie 2019 a
iubitului și stimatului nostru Prof.
Univ. Dr. Ing. Ion Dijmarescu fost
Rector Academia Română de Management și Prof. Univ. Institutul de
Mine Petroșani. Înmormântarea va
avea loc la Tg. Jiu în data de
09.02.2019. Relații la tel. 0742788582
și 0769268640.

