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OFERTE SERVICIU
l Ești pasionat și dornic să lucrezi în domeniul frizerie/ coafor într-un salon în Anglia?
Trimiteti un mail la artenevaly@clipperscholsey.co.uk cu un CV sau sunați pentru mai
multe informații la: 0731/369794;
+447747033383. Salariu atractiv (de la 2000
Euro) pentru angajatul potrivit.
l SC Riela Comimpex SRL din Cluj
Napoca, B-dul.Muncii, nr.18 angajează: Şef
echipă -1 pers.; Vopsitor -4 pers.; Şlefuitor -6
pers.; Lăcătuş mecanic -2 pers.; Debitator
metale -5 pers.; Sudor -21 pers.; Muncitor
necalificat -14 pers.; Bucătar -1 pers.
Aşteptăm CV-ul dvs. la adresa de e-mail:
office@rielacomimpex.ro.
Cămin de bătrâni sectorul 2, angajează
bucătăreasă ajutor bucătar şi personal
curăţenie. Telefon 0722.441.267.
l Societate comercială din Bucureşti caută
şofer categoria C, manipulant marfă şi
paznic de noapte (pensionar). Tel.
0723294725; 0722368664; 0214300265.
l UM 02214 București, din Ministerul
Apărării Naționale, organizează concursuri
de ocupare pe perioadă nedeterminată a
unui post de personal civil contractual
economist grupa II, studii superioare cu
diplomă de licență în domeniul financiar-contabil și vechime de minim 3 ani și 6
luni în specialitatea studiilor. Concursurile
vor avea loc astfel: -11.10.2018 (proba scrisă);
-17.10.2018 (proba practică); -23.10.2018
(interviul), la sediul UM 02214 București,
strada Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, București. Data-limită de depunere a dosarelor la
sediul UM 02214 București este 03.10.2018,
ora 15.30. Date de contact: tel.021.410.01.50,
interior: 0358, persoană de contact: Mihai
Baciu, secretar.
l Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul
de Filologie Română „A. Philippide”, organizează, în ziua de 07.11.2018, ora 10.00,
concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul III, normă întreagă,
perioadă nedeterminată, în domeniul lingvistică, specializarea lexicologie-lexicografie.
Concursul se va desfăşura 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 anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului, tel. 0332106508, şi/sau de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare, tel.0332101115.
l Primăria Comunei Buturugeni, Judeţul
Giurgiu organizează concurs în condiţiile
prevăzute de Legea nr. 188/1999 (r 2), privind
Statutul Funcţionarilor Publici art. 58 alin.2,
lit b şi de HG nr. 611/2008, art.22 alin.1 şi alin
2, art.26 alin 2 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: •Referent clasa
III, grad debutant, compartiment contabilitate; • Referent clasa III, grad debutant,
compartiment contabilitate. Concursul va
avea loc pe data de 31.10.2018, ora 10:00 –
proba scrisă şi pe data de 02.11.2018, ora
10:00 –interviul, la sediul Primăriei Comunei
Buturugeni, Judeţul Giurgiu. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la secretariatul
comisiei de concurs în termen de 20 de zile
de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea III-a, până la orele 16:00.
Dosarul de concurs trebuie să cuprindă
documentele prevăzute de art.49 alin.1 din
HG nr.611/2008, pentru aprobarea Normelor
Metodologice, privind organizarea și desfășurarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare.
Studiile necesare pentru ocuparea celor două

funcţii din cadrul compartimentului de
contabilitate, de referent clasa III, gradul
debutant sunt: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -nu este necesară
vechime în specialitatea studiilor. Relaţii
suplimentare privind condiţiile specifice de
participare la concurs se pot obţine de la
sediul Primăriei Comunei Buturugeni,
Judeţul Giurgiu sau la telefon: 0246.277.168.
•În data de 26-10-2018, ora 9 va avea loc la
sediul Primăriei or. Mărăşeşti, jud. Vrancea,
concursul privind ocuparea unui post
vacant personal contractual, pe perioada
nedeterminată, de referent gr. debutant în
serviciul public de asistenţă socială, din
subordinea Consiliului local al or. Mărăşeşti,
jud. Vrancea. Condiţii de participare: -Generale -conform art. 3 din HG 286/2011 modificată şi completată; -Specifice: diploma/
adeverinţa absolvire studii medii, cu
diploma de bacalaureat. Între 28.09
–11.10.2018, la sediul Primăriei se vor
depune dosarele de participare la concurs, cu
documentele prevăzute în HG nr. 286/2011
modificată şi completată. Concursul va avea
următoarele etape: 1. Selecţia dosarelor: 12 şi
15-10-2018; 2. Proba scrisă: 26-10-2018, ora
9; 3. Interviul -data va fi anunţată ulterior.
Bibliografia afişată pe site-ul şi tabela de
afişaj ale instituţiei. Relaţii suplimentare, la
sediul Primăriei or. Mărăşeşti şi telefon
0237260550.
l Primăria Comunei Ștefăneștii de Jos
-Ilfov, organizează concurs pentru promovarea în funcția publică de conducere de: Șef
Birou -Birou Impozite și Taxe Locale.
Condiţii specifice de participare la concurs
de promovare pentru Șef Birou -Birou Impozite și Taxe Locale: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe
economice; -studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei
publice, management ori în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
în condiţiile legii; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 5 ani; -să fie numiţi într-o funcţie
publică din clasa I; -să nu aibă în cazierul
administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
Concursul se organizează la sediul Primăriei
Ștefăneștii de Jos din Șos. Ștefănești nr. 116,
Comuna Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov în
data de 30 Octombrie 2018, începând cu ora
11:00 – proba scrisă. Interviul va avea loc în
data de 05.11.2018. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituției în termen de 20
zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, iar documentele de participare
sunt cele prevăzute de art. 49 alin. (1) din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Alte
informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la nr. de telefon
021-361.35.29 –doamna Someșan Aurelia –
Inspector Principal Primăria Ștefăneștii de
Jos.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în
Bucureşti, Str. Calea Giuleşti Nr. 5, sector 6,
organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi de: • Asistent medical generalist principal cu studii postliceale - Sectia
Neonatologie, 1 post temporar vacant
(contractual) conform HG nr. 286 / 2011, HG
nr. 1027 / 2014 şi Dispoziţia Primarului
General al Municipiului Bucureşti nr.
1736/2015. Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 26.10.2018, ora
10.00; - Proba practică în data de 31.10.2018,
ora 10.00. Condiţii Generale: - cetăţenia
română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul

în România; - cunoaşte limba română, scris
şi vorbit; - vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; - capacitate deplină de
exerciţiu; - stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi,
după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la
concurs; - (candidatul/ candidata) nu a fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: Nivel
de studii: studii postliceale. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
până la data de: 17.10.2018, ora 14.00, la
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti,
Str. Calea Giuleşti Nr.5, Sector 6. Relaţii
suplimentare la Spitalul Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu”
Bucureşti, telefon: 021/303.50.50 - Biroul
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l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în
Bucureşti, Str. Calea Giuleşti Nr. 5, sector 6,
organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi de: • Asistent medical generalist principal cu studii postliceale - Sectia
Clinica Obstetrica Ginecologie II, 1 post
vacant (contractual). • Infirmiera - Sectia
Neonatologie, 1 post vacant (contractual)
conform HG nr. 286 / 2011, HG nr. 1027 /
2014 şi Dispoziţia Primarului General al
Municipiului Bucureşti nr. 1736/2015.
Concursul se va desfăşura astfel: Pentru
postul de Asistent medical generalist principal cu studii postliceale - Sectia Clinica
Obstetrica Ginecologie II: - Proba scrisă în
data de 26.10.2018, ora 10.00; - Proba practică în data de 31.10.2018, ora 10.00; - Proba
interviu în data de 05.11.2018, ora 10.00.
Pentru postul de Infirmiera – Sectia Neonatologie: - Proba scrisă în data de 26.10.2018,
ora 10.00; - Proba interviu în data de
31.10.2018, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Condiţii generale: cetăţenia română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; - cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; - vârsta minimă reglementată de prevederile legale; - capacitate
deplină de exerciţiu; - stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile
de studii şi, după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor
scoase la concurs; - (candidatul /candidata)
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice: Conditii pentru Asistent
medical generalist principal cu studii postliceale - Sectia Clinica Obstetrica Ginecologie
II nivel de studii: studii postliceale. Conditii
pentru Infirmiera - Sectia Neonatologie
certificat curs de infirmiera. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
până la data de: 17.10.2018, ora 14.00, la
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Gine-
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cologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti,
Str. Calea Giuleşti Nr.5, Sector 6. Relaţii
suplimentare la Spitalul Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu”
Bucureşti, telefon: 021/303.50.50 - Biroul
RUNOS.
l Institutul de Chimie Macromoleculară
“Petru Poni” Iaşi al Academiei Române cu
sediul în Iaşi, Aleea Gr. Ghica Vodă, nr.41A,
Jud.Iaşi, organizează concurs pentru
ocuparea a două funcții contractuale de
execuție vacante de Muncitor calificat, cu
normă întreagă, pe durată determinată, în
cadrul Biroului Administrativ al Institutului.
Documente obligatorii pentru constituirea
dosarului de concurs sunt cele prevăzute de
HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale. Condiţii specifice postului:
studii medii sau cursuri de calificare; apt din
punct de vedere fizic și medical; aptitudini/
deprinderi: capacitate de analiză, dinamism,
capacitate de gestionare a situaţiilor dificile
precum şi a resurselor alocate, adaptabilitate
la schimbări, eficienţă; vechime în muncă
minim 5 ani. Concursul se desfăşura la
sediul istituţiei, astfel: proba scrisă (proba
unică) va avea loc în data de 22.10.2018, ora
11.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile din
art.3 al Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, aprobat
prin HG nr.286/2011 modificată şi completată prin HG 1027/2014. Anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice,
calendarul concursului, tematica şi bibliografia sunt afişate la sediul Institutului, pe
website www.icmpp.ro şi transmise spre
publicare către portalul posturi.gov.ro. Dosarele de concurs se depun la la sediul Institutului, Biroul personal-resurse umane în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
în Monitorul Oficial. Relaţii suplimentare se
pot obţine la Serviciul resurse umane, sediul
Institutului de Chimie Macromoleculară
”Petru Poni” din Iaşi, telefon 0232.217.454,
email: balan.catalina@icmpp.ro.
l La Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, nr.942 din 14.IX.2018, la anunţul cu
numărul de înregistrare 173.424 al Primăria
Cârlogani, adresă: Comuna Cârlogani,
strada Centrală, nr.104, județul Olt, pentru
ocuparea funcţiei publice vacante conform
Legii nr.188/1999: de Consilier, clasa I, grad
Superior, se face următoarea rectificare: în
loc de: „Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: Studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniile ştiinţelor agricole, silvice sau
medicinei veterinare sau cadastru; -vechime
în specialitate studiilor necesare ocupării
postului: 7 ani.” se va citi: „Condiţii specifice
de participare la concurs: -Nivel studii: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalent în domeniile agronomie/zootehnie/
medicină veterinară/inginerie geodezică;
-vechime în specialitate studiilor necesare
ocupării postului: 7 ani.” (Prezenta rectificare nu se datorează Redacţiei Monitorului
Oficial al României, Partea a III-a.)” Restul
anunţului rămâne neschimbat.
l Consiliul local al comunei Ciupercenii
Noi, judeţul Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea funcției publice vacante de
inspector, clasa I, grad profesional principal,
compartimentul situații de urgență, pe
durată nedeterminată. Condiţii de partici-
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pare prevăzute în Legea 188/1999 la art.54:
studii universitare de licență, absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă; vechime în specialitatea studiilor 5 ani. Concursul se organizează la sediul
Primăriei Ciupercenii Noi, judeţul Dolj,
strada Dunării, nr.2, în data de 31 octombrie
2018, ora 11.00, proba scrisă şi în data de 02
noiembrie 2018, ora 11.00 interviul. Dosarele
de înscriere la concurs se vor depune la
sediul primăriei în maxim 20 zile de la publicarea şi trebuie să conţină documentele,
prevăzute în HG 611/2008. Condiţiile de
participare la concurs, bibliografia stabilită şi
alte relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul primăriei sau la tel.0251.321.002.
l La Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, nr.954 din 18.09.2018, la anunţul cu
numărul de înregistrare 173.746 al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu,
adresă: B-dul Mihai Viteazul, nr.4, pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante,
conform HG nr.286/23.03.2011, de asistent
medical principal, substaţia Bolintin, se face
următoarea rectificare: -în loc de: „Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: diplomă
de bacalaureat, diplomă şcoală postliceală
sanitară, vechime minimă în specialitate 5
ani, examen pentru obţinerea de grad principal” se va citi: „Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: diplomă şcoală postliceală sanitară, vechime minimă în specialitate 5 ani, examen pentru obţinerea de grad
principal”. (Prezenta rectificare nu se datorează Redacţiei Monitorului Oficial al României, Partea a III-a.) Restul anunţului
rămâne neschimbat.
l Școala Gimnazială Nr.1 Comuna Avram
Iancu, cu sediul în localitatea Avram Iancu,
nr.166, judeţul Bihor, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -îngrijitor școală, 0.5 post, la
Școala Tămașda, conform HG 286/2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 22.10.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 22.10.2018, ora
13.00; -Proba practică în data de 22.10.2018,
ora 15.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -fără condiții de vechime;
-cazier impecabil; -minim 8 clase; -calificare
(certificat curs igienă); -îndemanare și abilitate în exercitarea sarcinilor; -conduită
morală ireproșabilă; -abilitate de lucru în
mediu cu copiii. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare (12.10.2018) de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 Com.
Avram Iancu. Relaţii suplimentare la sediul
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Com.Avram Iancu,
persoană de contact: Haiduc Georgeta,
telefon: 0259.391.093, 0746.041.454, fax:
0259.391.093, e-mail: scoalaavramiancu@
yahoo.com.
l Autoritatea Navală Română, cu sediul în
localitatea Constanţa, str.Incintă Port, nr.1,
jud.Constanţa, organizează concurs conform
HG nr.286/2011, modificată şi completată,
pentru ocuparea următoarelor funcţii
contractuale vacante: Inspector specialitate
gr.IA/Serviciul PSC-FSC/DISSN -1 post.
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Specialitatea de bază: domeniul
naval (marină punte/maşină) sau construcţii
nave; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 9 ani. Cerinţe
specifice: -Criterii minime conform art.22,
alin.(1) şi (5) din HG 811/2010; -Posesor
carnet de conducere categoria B; -Cunoştinţe
de limba engleză în domeniul de activitate.
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Şef Birou/Biroul ISM/ISPS/DISSN -1 post.
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Specialitatea de bază: domeniul
naval; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei: minim 6 ani în
domeniul naval. Cerințe specifice: -Posesor
carnet de conducere categoria B; -Cursuri
specifice siguranţă şi securitate maritimă;
-Cursuri Codul ISM, Codul ISPS. Inspector
specialitate gr.IA/Serviciul Avizări Produse
Navale, Industriale şi Supraveghere Piaţălocaţie Bucureşti/DT -1 post. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă; Specialitatea
de bază: licenţiat în inginerie mecanică,
specializarea nave construcţii navale şi instalaţii de bord; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 9
ani. Referent specialitate gr.IA/Serviciul
Investiţii Achiziţii Publice -1 post. Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă; Specialitatea
de bază: profil ştiinţe economice. Alte specializări: cursuri de pregătire/perfecţionare în
domeniul achiziţiilor publice (expert achiziţii
publice); Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei: minim 9 ani,
din care minim 5 ani în domeniul achiziţiilor
publice. Căpitan de port tr.II/Căpitănia
Portului Brăila/CZ Galaţi -1 post. Nivelul
studiilor: studii medii; Specialitatea de bază:
domeniul naval; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei: -brevet
de căpitan maritim portuar, șef mecanic
maritim portuar- minim 2 ani vechime în
funcție conform brevetului, sau brevet
căpitan fluvial, șef mecanic fluvial- minim 2
ani vechime în funcție conform brevetului.
Căpitan de port gr.I/Serviciul Siguranţa
Navigaţiei, Poluare şi VTMIS/Căpitănia
Portului Giurgiu/CZ Giurgiu -1 post.
Nivelul studiilor: studii superioare de scurtă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Specialitatea de bază: domeniul
naval; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei: -minim 3 ani în
domeniul naval sau -fără condiții de
vechime pentru deținătorii de brevet
maritim. Căpitan de port debutant/Căpitănia Portului Sulina/CZ Tulcea -1 post.
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Specialitatea de bază: domeniul
naval; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei: fără condiții de
vechime. Data-limită pentru depunerea
dosarelor: 12.10.2018, până la ora 13.00.
1.Selecția dosarelor de înscriere: 15.1016.10.2018. Afișare rezultate selecția dosarelor: 16.10.2018, la ora 16.00. Termen
depunere contestații: 17.10.2018, până la ora
12.00. Termen soluționare contestații şi
comunicare rezultate: 17.10.2018, la ora
16.00. 2.Proba scrisă: 22.10.2018, la ora
10.00. Afișare rezultate probă scrisă:
23.10.2018, la ora 10.00. Termen depunere
contestații probă scrisă: 23.10.2018, până la
ora 16.00. Termen soluționare contestații şi
comunicare rezultate: 24.10.2018, la ora
10.00. 3.Interviul: 25.10.2018, la ora 09.00.
Afișare rezultate interviu: 26.10.2018, la ora
12.00. Termen depunere contestații interviu:
29.10.2018, până la ora 10.00. Termen soluționare contestații şi comunicare rezultate:
29.10.2018, la ora 14.00. Afișare rezultate
finale: 29.10.2018, la ora 16.00. Depunerea
dosarelor de concurs şi desfăşurarea concursului se va face astfel: -Pentru posturile din
cadrul Autorităţii Navale Române-Central,
candidaţii vor depune dosarele la sediul
Autorităţii Navale Române, localitatea
Constanţa, str.Incintă Port, nr.1, et.9,
cam.93. Persoană de contact: Adriana
Rosen, tel.0372.419.830 sau 0372.419.884,
fax: 0241.616.124; -Pentru posturile din
cadrul Căpităniei Zonale Galaţi, candidaţii
vor depune dosarele la sediul Căpităniei
Zonale Galaţi, localitatea Galaţi, str.
Portului, nr.30. Persoană de contact: Trandafir Păsat, tel.0372.362.302, tel./fax:
0236.460.318, 0236.460.248; -Pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Giurgiu,
candidaţii vor depune dosarele la sediul
Căpităniei Zonale Giurgiu, localitatea
Giurgiu, Şoseaua Portului, nr.9A. Persoană
de contact: Mirel Vişan, tel.0372.408.438,
0246.211.015, fax: 0246.214.838; -Pentru
posturile din cadrul Căpităniei Zonale
Tulcea, candidaţii vor depune dosarele la

sediul Căpităniei Zonale Tulcea, localitatea
Tulcea, str.Portului, nr.36. Persoană de
contact: Mihaela Ivenco, tel.0372.376.738,
0240.512.937, fax: 0240.513.226. Tematica,
bibliografia şi rezultatele finale ale probelor
de concurs se vor afişa la sediul instituţiei şi
pe pagina oficială: http://portal.rna.ro/despre
noi/organizare/cariere
l Spitalul Municipal Motru, cu sediul în
localitatea Motru, strada Carol Davilla,
numărul 4, judeţul Gorj, organizează
conform HG 286/23.03.2011, modificată,
concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: Asistent medical generalist
debutant: 1 post -Ambulatoriu integrat
-Cabinet ortopedie-traumatologie.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 22.10.2018, ora 9.00; -Proba
practică în data de 25.10.2018, ora 9.00;
-Interviul în data de 30.10.2018, ora 9.00.
Condiţii specifice de participare: 1.diplomă
de absolvire a şcolii sanitare postliceale,
diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată sau diplomă de licenţă
de asistent medical generalist; 2.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
Spitalului Municipal Motru, din strada
Carol Davilla, numărul 4, județul Gorj.
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul
Municipal Motru, persoană de contact: jurist
Cruceru Sidonia, telefon: 0253.410.003, fax:
0253.410.078, e-mail: spitalmotru@yahoo.
com.
l În conformitate cu prevederile Legii
nr.95/2006, privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale OMS nr.284/2007, privind
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare
şi desfăşurare a concursurilor/examenelor
pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat
de art. 1 din OMS nr.954/2017, Spitalul
Obstetrică Ginecologie, cu sediul în Ploieşti,
strada Mihai Bravu, nr. 116, judeţul
Prahova, organizează concurs/examen
pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii de director medical.
La concurs se pot înscrie candidaţii care
îndeplinesc cumulativ criteriile generale şi
specifice. Criteriile generale sunt următoarele: -au domiciliul stabil în România; -nu au
fost condamnați definitiv pentru săvârșirea
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 săvârșite
cu intenție, care i-ar face incompatibili cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în
care a intervenit reabilitarea; -au o stare de
sănătate corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau
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de unitățile sanitare abilitate; -nu au vârsta
de pensionare, conform prevederilor Legii
nr.263/2010, privind sistemul public de
Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Criteriile specifice sunt următoarele: -sunt
absolvenţi de învăţământ universitar de
lungă durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în profil medicină, specializarea
medicină; -sunt confirmaţi cel puţin medic
specialist; -au minimum 5 ani vechime în
specialitatea respectivă. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină următoarele
documente: -Cererea de înscriere; -Copie de
pe actul de identitate; -Copie legalizată de pe
diplomă de licenţă sau a studiilor absolvite,
după caz; -Copie de pe certificatul de medic
specialist; -Curriculum vitae; -Adeverinţă
care atestă vechimea în gradul profesional
sau în specialitatea studiilor, după caz;
-Cazierul judiciar; -Declaraţia pe propria
răspundere că nu a desfăşurat activităţi de
poliţie politică, aşa cum este definită prin
lege; -Adeverinţă medicală care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
-Proiectul/lucrarea de specialitate realizat/
realizată de candidat (sigilat). Copiile de pe
actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite
de documentele originale, care se certifică
pentru conformitate cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs. Concursul
cuprinde următoarele probe de evaluare: a)
test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului
conform bibliografiei afişate va avea loc în
data de 22.10.2018, ora 12.00; b)susţinerea
proiectului de specialitate pe o temă din
domeniul de activitate al postului va avea loc
în data de 26.10.2018, ora 12.00; c)interviul
de selecţie va avea loc în data de 26.10.2018,
ora 15.00. Dosarul de înscriere se depune la
Biroul Resurse Umane, Salarizare al spitalului, respectiv la secretarul comisiei de
concurs până la data de 12.10.2018. Testulgrilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3
ore. Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie
să fie realizat/realizată individual de către
candidat, să rezolve problemele solicitate
într-un volum de maximum 8-10 pagini
tehnoredactate pe calculator în Arial, cu
fonturi de 14 la un rând şi trebuie să fie
depus/depusă la înscriere (sigilat) fiecare
pagină a proiectului semnată de către
candidat. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului
media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare
probă minimum nota 6,00. Media finală a
fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute
la probele de evaluare. Rezultatul studierii
dosarelor se afişează la sediul unităţii.
Candidaţii pot depune contestaţie în cel
mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Taxa de concurs este de
500Lei şi se achită la casieria unităţii. Infor-

maţii suplimentare se pot obţine de la Biroul
Resurse-Umane, Salarizare, str.Mihai Bravu,
nr.116, telefon: 0244.409.100, int.144 şi pe
site-ul: www.maternitate-ploiesti.ro.
l Şcoala Gimnazială Nr.1, cu sediul în
localitatea Matca, nr.1295, județul Galaţi,
organizează concurs pentru ocuparea unei
funcții contractuale vacante pe perioadă
nedeterminată, conform HG 286/23.03.2011,
de: -bibliotecar- 1 normă. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
22.10.2018, ora 10.00; -Proba practică în
data de 22.10.2018, ora 13.00; -Proba
interviu în data de 22.10.2018, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare specialitate/postliceale /liceale+cursuri de biblioteconomie;
-rezistenţă la stres; -loialitate; -disponibilitate
la solicitările unităţii; -abilităţi de comunicare; -vechimea nu constituie condiţie.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 12.10.2018,
ora 16.00, la sediul Şcolii Gimnaziale Nr.1
Matca. Relații suplimentare la sediul: Şcoala
Gimnazială Nr.1 Matca, persoană de
contact: Condrache Elena, telefon:
0236.860.005, 0729.843.272, fax:
0372.875.501, e-mail: scoala1matca@yahoo.
com.
l Primăria Municipiului Târnăveni, jud.
Mureș, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual
vacant de execuţie -un post asistent medical
principal la Serviciul Public de Asistență
Medicală Comunitară -Cabinet Școlar.
Condiţii necesare ocupării postului: Condiţii
generale: Poate ocupa un post vacant sau
temporar vacant persoana care îndeplineşte
condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-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 şi completările ulterioare, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Condiţii
specifice: -studii sanitare absolvite cu
diplomă: şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă; -minimum 5 ani vechime ca
asistent medical şi examen pentru obţinerea
gradului principal; -să deţină certificat de
membru OAMMGAMR pentru exercitarea
profesiei de liberă practică medicală avizat
pe anul în curs. Pentru înscrierea la concurs
candidaţii vor prezenta un dosar de concurs
care va conţine documentele prevăzute la

art.6 din HGR nr.286/2011. Concursul
constă din 2 probe şi se va desfăşura
conform calendarului: -Termenul-limită de
depunere a dosarelor de înscriere este de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, ora 15.00, la sediul instituției, P-ţa
Primăriei, nr.7, Municipiul Târnăveni;
-proba scrisă: în data de 22 octombrie 2018,
ora 10.00, la sediul instituţiei; -interviul: în
data 24 octombrie 2018, ora 10.00, la sediul
instituţiei. Persoană de contact: d-na
Salahub Cristina-Ecaterina, inspector,
telefon: 0265.443.400, int.39.
l Primăria Comunei Răcăciuni, judeţul
Bacău, organizează concurs în vederea
ocupării următorului post contractual
vacant: muncitor calificat I, în cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei
Comunei Răcăciuni, judeţul Bacău, la data
de 22 octombrie 2018, ora 10.00, proba practică, şi 24 octombrie 2018, ora 10.00, interviul. Condiţiile generale: conform art.3 din
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice: -Diplomă studii medii
-calificare profesională; -Vechime în muncă
-minim 9 ani. Data până la care se pot
depune dosarele de înscriere: în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial al României, respectiv
12.10.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei Răcăciuni sau la telefon:
0234.251.212, persoană contact: Lupan
Liliana -secretarul Comisiei de concurs.
l Primăria Comunei Pietroasa, cu sediul în
localitatea Pietroasa, str.Principală, nr.109,
județul Timiș, CIF: 4483838, organizează
concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: -șofer: 1 post, normă
întreagă, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Pietroasa, astfel: -Proba scrisă
în data de 22 octombrie 2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 24 octombrie
2018, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -posesor al unui permis
de conducere, valabil la data depunerii dosarului, care să cuprindă categoria D; -atestat
profesional transport persoane; -studii
generale; -minim 5 ani vechime în muncă.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 01.10.201812.10.2018, la sediul Primăriei Comunei
Pietroasa. Relații suplimentare la telefon:
0256.334.780, fax: 0256.334.608, e-mail:
cpietroasa@yahoo.com.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
l Primăria Comunei Odăile, cu sediul în
localitatea Odăile, sat Odăile, nr.22, judeţul
Buzău, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
șofer microbuz școlar, număr posturi: 1
(unu), conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 25.10.2018, ora 9.00; -Proba
practică în data de 25.10.2018, ora 13.00;
-Proba interviu în data de 25.10.2018, ora
15.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii (obligatoriu): posesor permis
categoria D; -vechime: minim 6 luni; -să
mențină mașina în stare bună de funcționare, tehnic și estetic; -abilități de relaționare-comunicare; -efectuează și alte sarcini
trasate de UAT Odăile, în conformitate cu
nevoile unității de învățământ și a primăriei;
-abilități de a relaționa-comunica; -abilități
pentru munca în echipă; -disponibilitate la
un program flexibil. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Odăile. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Odăile, persoană de contact:
Vasile Lazărică, telefon: 0769.061.566, fax:
0238.525.494, e-mail: primariaodailebz@
yahoo.com.
l Primăria Oraşului Mizil, cu sediul în Bd.
Unirii, nr.14, judeţul Prahova, organizează
concurs, conform Legii 188/1999, pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de: consilier, clasa I, grad profesional debutant- Serviciul dezvoltare, investiţii, achiziţii publice,
mediu şi proiecte europene -1 post.
Concursul se va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 30.10.2018, ora 10.00;
-proba interviu în data de 02.11.2018, ora
10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă. 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
Oraş Mizil. Relaţii suplimentare la sediul din
Mizil, Bd.Unirii, nr.14, persoană de contact:

Comănescu Mihaela, nr.de telefon:
0244.250.027.

secretar telefon: 0267.331.022, fax:
0267.331.022.

l Primăria Comunei Coşula, cu sediul în
localitatea Coşula, judeţul Botoşani, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: -Referent
-Probleme romi: 1 post, perioadă nedeterminată, conform HG nr.286/23.03.2011;
-Expert animare grup-ţintă: 1 post, perioadă
determinată în cadrul proiectului *Combaterea sărăciei prin măsuri inovative -POCU
114083*, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 23.10.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 25.10.2018, ora
10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: medii cu diplomă de bacalaureat; -vechime: nu este cazul; -stare de
sănătate corespunzătoare postului. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Coşula.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Coşula, persoană de contact: secretar Borfotina Mihaela, telefon: 0231.619.411, fax:
0331.780.047, e-mail: cosulap@yahoo.com.

l Spitalul Militar de Urgenta “Dr.Ion
Jianu” Pitesti organizeaza concurs pentru
ocuparea postului vacant de personal civil
contractual de tehnician dentar debutant
(studii postliceale) in laboratorul tehnica
dentara din Ambulatoriul integrat (nu necesita vechime ca si tehnician dentar).
Concursul se va desfasura in perioada
29.10.2018-08.11.2018 incepand cu ora
10.00, la sediul S.M.U.”Dr.Ion Jianu” Pitesti,
dupa cum urmeaza: proba scrisa in data de
29.10.2018 ora 10.00, proba practica in data
de 02.11.2018 ora 10.00 si proba de interviu
in data de 08.11.2018 ora 10.00. Perioda de
depunere a dosarelor de inscriere la concurs
este 01.10.2018-12.10.2018. Data limita de
depunere a dosarelor de inscriere la concurs
este 12.10.2018 ora 15.00. Relatii suplimentare pe site-ul www.smupitesti.ro la rubrica
anunturi si la biroul resurse umane din
S.M.U.Pitesti cu sediul in mun. Pitesti,
strada Negru Voda nr.47, judetul Arges.
Telefon 0248/218.090, 0248/218.172, interior
224/266.

l Școala Gimnazială „Tatrangi Sándor”, cu
sediul în localitatea Ozun, strada Gabor
Aron, nr.79, judeţul Covasna, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: muncitor de întreținere cu
atribuții de fochist, număr posturi: 1,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 30.10.2018, ora 8.00; -Proba practică în
data de 30.10.2018, ora 9.00; -Proba interviu
în data de 30.10.2018, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
studii medii/şcoală profesională; -vechime: 3
ani; -deţinerea unui certificat de calificare
pentru meseria de fochist. 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 Școala Gimnazială „Tatrangi
Sándor” din Ozun. Relaţii suplimentare la
sediul: Școala Gimnazială „Tatrangi
Sándor”, persoană de contact: Nagy Jolan,

l Spitalul Militar de Urgenta “Dr.Ion
Jianu” Pitesti organizeaza concurs pentru
ocuparea postului vacant de personal civil
contractual de muncitor calificat IV -electrician (studii generale/ medii) in formatia
intretinere cladiri si instalatii, administrativ
(necesita minim 6 luni vechime in meserie).
Concursul se va desfasura in perioada
30.10.2018-09.11.2018 incepand cu ora
11.00, la sediul S.M.U.”Dr.Ion Jianu” Pitesti,
dupa cum urmeaza: proba scrisa in data de
30.10.2018 ora 11.00, proba practica in data
de 05.11.2018 ora 11.00 si proba de interviu
in data de 09.11.2018 ora 11.00. Perioda de
depunere a dosarelor de inscriere la concurs
este 01.10.2018-12.10.2018. Data limita de
depunere a dosarelor de inscriere la concurs
este 12.10.2018 ora 15.00. Relatii suplimentare pe site-ul www.smupitesti.ro la rubrica
anunturi si la biroul resurse umane din
S.M.U.Pitesti cu sediul in mun. Pitesti,
strada Negru Voda nr.47, judetul Arges.
Telefon 0248/218.090, 0248/218.172, interior
224/266.
l Spitalul Militar de Urgenta “Dr.Ion
Jianu” Pitesti organizeaza concurs pentru
ocuparea postului vacant de personal civil
contractual de asistent medical debutant
(studii superioare) in biroul managementul
calitatii serviciilor medicale (nu necesita
vechime ca si asistent medical). Concursul se
va desfasura in perioada 23.10.201829.10.2018 incepand cu ora 09.00, la sediul
S.M.U.”Dr.Ion Jianu” Pitesti, dupa cum
urmeaza: proba scrisa in data de 23.10.2018

ora 09.00 si proba de interviu in data de
29.10.20178 ora 11.00. Perioda de depunere
a dosarelor de inscriere la concurs este
01.10.2018-12.10.2018. Data limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs este
12.10.2018 ora 15.00. Relatii suplimentare pe
site-ul www.smupitesti.ro la rubrica anunturi
si la biroul resurse umane din S.M.U.Pitesti
cu sediul in mun. Pitesti, strada Negru Voda
nr.47, judetul Arges. Telefon 0248/218.090,
0248/218.172, interior 224/266.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren intravilan în comuna Prejmer,
3690 mp. Priveliște frumoasă și liniștită. Cu
toate utilitățile. Detalii la tel. 0741/949293.

CITAȚII
l SC Karoua SRL, cu sediul în Bod, str.
Șc o l i i , n r.1 6 0 , C U I : RO 2 1 1 2 1 1 4 5 ,
J08/463/2007, este citată să se prezinte la
Judecătoria Brașov la data de 14 decembrie
2018, sala j3, ora 9.00, în calitate de pârâtă,
în dosarul nr.5695/197/2018, în care calitatea
de reclamant o are SC Kasper Agri SRL.
l Sunt citaţi la Judecătoria Sfantu
Gheorghe pentru data de 08.11.2018, ora
9.00, în calitate de pârâţi: Piroska Landry
sen., Piroska Landry jun şi Francisc Landry,
cu ultimul domiciliu cunoscut în SUA, în
dos nr.6699/305/2017 în procesul cu Bogdan
Gyorgy, având ca obiect dezbaterea succesiunii def Bogdan Gheorghe decedat la
27.09.1952 şi Bogdan Maria decedată la
15.09.1989.
l Se citează: Bărbat Lucia Florentina,
Bărbat Liliana, Bărbat Camelia şi Stancu
Gabriela, în cauza succesorală a defunctei
Bărbat Maria, decedată la 29 mai 1995,
ultimul domiciliu: localitatea Sâmbăta
Nouă, comuna Topolog, judeţul Tulcea,
pentru data de 10 octombrie 2018, la Biroul
Individual Notarial Mariana Mocanu, din
localitatea Babadag, strada Mihai Viteazu,
nr.9, judeţul Tulcea.
l Se citează Asociaţia de Proprietari Bloc
1053, scara B, C -Hlincea -PT 16 CUG, cu
ultimul sediu cunoscut în Iaşi, str.Hlincea,
nr.31-29, bl.1053, pentru a se prezenta la
Judecătoria Iaşi, str.Anastasie Panu, nr.25,
Iaşi, Secţia Civilă, Sala 4, complet c17, în
data de 30 octombrie 2018, ora 08.30, în
calitate de pârâtă în dosarul
nr.13733/245/2018, având ca obiect acţiune
în răspundere contractuală, formulată de SC
CET Iaşi SA.
l Se citează Asociaţia de Proprietari, str.
Hlincea, nr.20, bloc 994, cu ultimul sediu
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cunoscut în Iaşi, str.Hlincea, nr.20, bl.994,
pentru a se prezenta la Judecătoria Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr.25, Iaşi, Secţia Civilă,
Sala 4, complet c17, în data de 30 octombrie
2018, ora 08.30, în calitate de pârâtă în
dosarul nr.13731/245/2018, având ca obiect
acţiune în răspundere contractuală, formulată de SC CET Iaşi SA.
Se citează la sediul Biroului Individual
Notarial Ene Frosina, cu sediul în Tulcea, la
data de 11.10.2018, ora 11,30, eventualii
succesibili ai defunctei Platon Mariea, decedată la data de 31.03.2018, cu ultim domiciliu în mun. Tulcea, judeţul Tulcea, în
vederea dezbaterii succesiunii.
l Autoritatetea publică locală a Sectorului 4
al Municipiului București, în temeiul Legii
nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau
privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările
ulterioare, citează public proprietarul/deținătorul vehiculelor fără numere de înmatriculare, aflate pe domeniul public sau privat
al municipalității, pentru luarea măsurilor
de eliberare a domeniului public, pentru
următoarele vehicule: -Dacia, culoare bej,
aflat în Str.Candiano Popescu; -Renault
Laguna, culoare negru, număr de înmatriculare P 0694 BB, aflat în Str.Pogoanele, nr.2;
-Fiat, culoare alb, aflat în Str.11 iunie, nr.41;
-Opel Vectra, culoare gri, aflat în Str.Nițu
Vasile, nr.56, pe trotuar; -Opel Astra, culoare
verde, număr de înmatriculare V 265 GBD,
aflat în Str.Pogoanele, nr.2; -Volskwagen
Polo, culoare albastru, aflat pe Șos.Berceni,
nr.104-104K; -Dacia, culoare galben, aflat în
Str.Candiano Popescu; -BMW, culoare gri,
număr de înmatriculare AB 498 TD, aflat în
Str.Pogoanele, nr.2; -Dacia Logan, culoare
galben/roșu, aflat în Str.Eremia Popescu,
zona benzinăriei Mol; -Dacia break, culoare
gri, aflat în Str.Bănișor, nr.5; -Opel, culoare
gri, număr de înmatriculare SA 04 BZE,
aflat în Str.Pogoanele, nr.2; -Trabant, culoare
gri, număr de înmatriculoare B 06 HFT,
aflat în Str.Candiano Popescu, nr.53.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială
Comuna Şimnicu de Sus, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.9,
55, 62 începând cu data de 05.10.2018, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Comunei
Şimnicu de Sus, conform art.14 alin.(1) şi (2)
din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea administrativ- teritorială Oraşul
Panciu, din județul Vrancea, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr.1, începând cu
data de 25.09.2018, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul din str.Titu Maiorescu, nr.15,
Panciu, jud.Vrancea, 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 Imobiliară.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: 1.Oraș Sângeorgiu de Pădure, cod
fiscal: 4375895, adresa: str.Livezilor, nr.6,
Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș, cod
fiscal: 4375895, cod poștal: 547535, telefon:
0265.578.226, fax: 0265.580.357, adresă de
e-mail: sgpadure@cjmures.ro. Anunță acordarea de finanțări nerambursabile din
fondurile bugetului local în anul fiscal 2018
în domeniul religios pentru „Program de
sprijinire a cultelor religioase din Unitatea
Administrativ-Teritorială Sângeorgiu de
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Pădure pe anul 2018”. 2.Reglementări legale:
Legea nr.350/2005, actualizată, privind
regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activitate
nonprofit de interes general, Legea 273/2006,
privind finanțele publice, Legea 215/2001, al
administrației publice locale, Legea
nr.69/2000, legea educației și a sportului,
Legea nr.186/2003, privind susținerea și
promovarea culturii, OG nr.51/1998, privind
îmbunătățirea sistemului de finanțare al
programelor și proiectelor culturale, Hotărârea Consiliului Local nr.6 din 02.02.2018,
privind bugetul de venituri și cheltuieli al
Orașului Sângeorgiu de Pădure pe anul
2018, și Hotărârea Consiliului Local nr.56
din 20.09.2018, privind Regulamentul pentru
regimul finanțărilor nerambursabile alocate
de la bugetul local pentru activitate nonprofit
de interes local în domeniul religios. 3.Solicitanții pot fi: asociațiile înregistrate legal,
constituite conform legii, persoane juridice
fără scop patrimonial și/sau organizațiile
cultelor religioase recunoscute legal potrivit
Legii nr.489/2006, cu personalitate juridică și
nonprofit care desfășoară activități specifice
cultelor religioase -care își desfășoară activitatea în UAT Sângeorgiu de Pădure și dacă
proiectul propus vizează activități eligibile,
respectând Regulamentul privind regimul
finanțărilor nerambursabile alocate de la
bugetul local al Orașului Sângeorgiu de
Pădure alocate pentru activități nonprofit de
interes local. Vor fi analizate numai propunerile de proiecte depuse în termenul stabilit
prin anunțul de participare și întocmite în
conformitate cu documentația pentru elaborarea și prezentarea proiectului prevăzută în
regulamentul anterior menționat. 4.Bugetul
programului: În baza HCL nr.6/02.02.2018,
privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al localității, și Hotărârea Consiliului Local nr.56 din 20.09.2018, privind
Regulamentul pentru regimul finanțărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local
pentru activitate nonprofit de interes local în
domeniul religios bugetul programului este
50.000Lei, pentru activități specifice cultelor
religioase. Finanțarea asigurată de Oraș
Sângeorgiu de Pădure va fi de maximum
90% din bugetul total al proiectului, restul de
minim 10% din valoarea totală a proiectului
va fi suportat de solicitant. 6.Data-limită
pentru depunerea propunerilor de proiecte:
31.10.2018, ora 16.00. 7.Adresa la care se
depune ofertele în plic sigilat: Oraș
Sângeorgiu de Pădure, cod fiscal: 4375895,
adresa: str. Livezilor, nr. 6, Sângeorgiu de
Pădure, județul Mureș, cod poștal: 547535,
telefon: 0265.578.226, fax: 0265.580.357,
adresă de e-mail: sgpadure@cjmures.ro. 8.
Perioada de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte: 02.11.2018-06.11.2018. 9.
Documentația de solicitare a finanțării va fi
întocmită conform „Regulamentul privind
regimul finanțările nerambursabile alocate
de la bugetul local al Orașului Sângeorgiu de
Pădure alocate pentru activități nonprofit de
interes local în domeniul religios” și se va
depune în pachet închis, câte un exemplar
original în format scris, la registratura Consiliului Orașului Sângeorgiu de Pădure, str.
Livezilor, nr.6, precum și în format electronic
pe CD sau DVD. 10.Documentația pentru
elaborarea, prezentarea proiectului, prevăzută în regulament și informații suplimentare se pot obține de pe pagina web: www.
sgpadure.ro. 11.Decontarea cheltuielilor în
limita finanțării aprobate se va efectua
numai pentru activitățile realizate și cuprinse
într-un raport de activitate intermedial/final
cu documente justificative în copie certificat
cu ștampila conform cu originalul și semnătura solicitantului. 12.Soluționarea contestațiilor depuse se va face de către Comisia de
soluționare a contestațiilor proiectelor cu
finanțări nerambursabile. Informații suplimentare pot fi obținute la telefon:
0265.578.226.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei Chisineu Cris se afla dosarul nr.
993/210/2018 cu termen de judecata la data
de 21.11.2018, avand ca obiect cererea lui
David Cristian Petrisor din Apateu nr. 390,
pentru constatarea dobandirii de catre
acestia a dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra imobilului format din casa de
locuit si teren situat in Apateu nr. 242 jud.
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Arad, CF 300877 Apateu topo 302.303/1,
avand proprietar tabular pe Piros Marta,
Perv Florian si Piros Ianos. Persoanele interesate pot face opozitie la numarul de dosar
indicat mai sus in termen de o luna de la
data publicarii prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind
piaţa de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului CNVM
nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață şi ale Actului
Constitutiv al Romaero S.A., Consiliul de
Administraţie al Romaero S.A. - cod unic de
inregistrare RO 1576401, număr de ordine in
Registrul Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor la data de 29.10.2018 ora 14,00,
la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul
Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi acţionarii inregistraţi in Registrul Acţionarilor la
data de referinţă de 23.10.2018 cu următoarea ordine de zi: 1. Constatarea încetării
mandatelor de administratori ai Romaero
S.A. al dnei. Doina Variu şi dlui Alexandru
Buşcu, ca urmare a expirării mandatelor
acestora la data de 24.10.2018, al dlui. Dănuţ
Florin Buzatu, ca urmare a expirării mandatului acestuia la data de 27.10.2018 şi al dnei.
Denisa Mihaela Voinea, numită administrator provizoriu până la întrunirea adunării
generale ordinare a acţionarilor. 2. Alegerea
unui număr de patru administratori ai societăţii. 3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor. 4. Aprobarea ex-date de
15.11.2018 şi a datei de 16.11.2018 ca dată de
inregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârilor Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor din data de 29/30.10.2018. 5.
Împuternicirea directorului general al societăţii pentru a îndeplini toate formalităţile
necesare în vederea înregistrării hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
în faţa autorităţilor competente, incluzând,
dar fără a se limita, la Oficiul Registrului
Comerţului, Autoritatea de Supraveghere
Financiară, Bursa de Valori Bucureşti.
Mandatarul sus menţionat va putea delega
puterile acordate conform celor de mai sus
oricărei persoane după cum consideră
necesar. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin
5% din capitalul social au dreptul: de a
introduce până la data de 12.10.2018 puncte
pe ordinea de zi a adunării generale ordinare
a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să
fie însoţit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de adunarea
generală ordinară a acţionarilor; de a
prezenta până la data de 12.10.2018 proiecte
de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunării generale ordinare. Fiecare acţionar
are dreptul să adreseze întrebări privind
punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la
întrebările adresate de acţionari, sub condiţia
respectării art. 198 din Regulamentului ASF
nr.5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot
fi exercitate numai în scris (transmise prin
servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Lista cuprinzând informaţii cu privire
la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse
pentru funcţia de administrator provizoriu
se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultată şi completată la propunerea acestora, la sediul Romaero S.A., la Secretariatul
A.G.A., începând cu data de 28.09.2018.
Propunerile de candidaţi pentru funcţia de
administrator provizoriu se pot depune la
secretariatul societăţii până la data de
12.10.2018. Documentele şi informaţiile
referitoare la problemele incluse pe ordinea
de zi precum şi proiectul de hotărâre supus
dezbaterii şi aprobării AGOA sunt disponibile la sediul Romaero S.A., la Secretariatul
AGA, începând cu data de 28.09.2018,
precum şi pe website-ul societăţii Romaero
S.A.: www.romaero.com. Participarea la
şedinţa adunării generale a acţionarilor se
face conform legislaţiei specifice in vigoare şi
Actului Constitutiv al Romaero S.A., prin
reprezentare directa sau pe baza de împuter-

nicire generală/specială. Formularele de
imputernicire generală/specială pentru
reprezentare in AGOA şi buletinele de vot
prin corespondenţă se pot obţine: la Secretariatul AGA precum şi pe website-ul societăţii
Romaero S.A.: www.romaero.com, secţiunea
Legături - Romaero Info - Informaţii acţionari, începând cu data de 28.09.2018 şi vor fi
depuse la sediul societăţii sau transmise prin
mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail office@
romaero.com, până cel târziu la data de
29.10.2018 ora 13.00. In situaţia în care la
prima convocare nu se întrunesc condiţiile
legale de reprezentare, A.G.O.A. se reprogramează pentru data de 30.10.2018, în acelaşi
loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi
dată de referinţă. Informaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021/599.41.04 ; fax
021/319.20.82. Preşedinte C.A. Ştefan Paraschiv.
l Convocarea Adunării Generale extraordinare a Acţionarilor Societăţii ISAF -Societate
de Semnalizări şi Automatizări Feroviare
S.A., Data 27.09.2018: Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii ISAF
Societate de Semnalizări şi Automatizări
Feroviare SA -cu sediul social în Bucureşti,
Calea Giuleşti nr.14, cod 060275, sector 6, nr.
de înregistrare în Registrul Comerţului
J40/1079/1991, CUI RO473734, cu un
capital social subscris şi vărsat de 840.170 lei,
divizat în 84.017 acţiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, denumită în continuare
“Societatea” -Domnul Jacques Francois
Marie Guillemot De Liniers, în temeiul art.
113 şi art. 117 din Legea 31/1990 privind
Societăţile coroborat cu prevederile art.13
din Actul constitutiv al Societăţii Convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, pentru data de 02.11.2018,
ora 10.00, la sediul social al Societăţii aflat în
Bucureşti, Calea Giuleşti, nr.14, sector 6, cu
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
deschiderii unei Sucursale ca sediu secundar
al Societăţii în Slovenia după cum urmează:
a) Denumirea Sucursalei: ISAF -Societate de
Semnalizări şi Automatizări Feroviare SA–
Sucursala Slovenia; b) Sediul Sucursalei:
Slovenia, Znidaricevo nabrezje 13, 2250 Ptuj;
c) Activităţile desfăşurate de către Sucursală;
•Construcţia de căi ferate şi căi ferate subterane; •Construcția de proiecte utilitare
pentru electricitate și telecomunicații;
•Demolare; •Pregătirea șantierului; •Instalație electrică; •Alte instalații construcții;
•Terminarea și finisarea altor clădiri; •Alte
activități de construcții specializate; d)
Desemnarea reprezentantului legal al Sucursalei: Se propune ca reprezentant legal şi
director al Sucursalei, cu puteri depline, Dl.
Jacques Francois Marie Guillemot De
Liniers ce deţine în prezent calitatea de
Director General şi Preşedinte al Consiliului
de Administraţie al Societăţii; 2. Aprobarea
împuternicirii D-lui. Jacques Francois Marie
Guillemot De Liniers- Director General al
Societăţii ca fie personal fie prin împuterniciri subsecvente: a) să semneze orice declaraţii şi/ sau înscrisuri ce sunt necesar a fi date
în numele Societăţii pentru aducerea la
îndeplinire a rezoluţiei ce se va adopta cu
privire la aspectele menţionate mai sus şi să
depună toate diligenţele necesare în vederea
obţinerii codului fiscal de la autorităţile
fiscale competente din Slovenia, semnătura
acestuia fiind opozabila Societăţii; b) să solicite înscrierea la Registrul Comerţului din
Slovenia şi din România a rezoluţiei ce se va
adopta cu privire la aspectele menţionate
mai sus având dreptul să împuternicească
orice profesionişti, după cum consideră
necesar, pentru realizarea acestui scop.
Invităm pe această cale acţionarii Societăţii
ISAF -Societate de semnalizări si Automatizări Feroviare S.A. înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la data de referinţă indicată mai
jos, să participe la şedinta Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor, în vederea
întrunirii cvorumului cerut de actul constitutiv şi de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, în vigoare. La această Adunare Generală
sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 15.10.2018 stabilită ca dată de
referinţă. Acţionarii înscrişi în Registrul
Acţionarilor la data de referinţă menţionată,
îşi pot exercita dreptul de vot direct sau prin
reprezentant. Acţionarii pot fi reprezentaţi în
Adunarea Generală de alţi acţionari sau de

către terţi, prin împuternicire specială, dată
chiar sub semnătură privată. Participarea la
Adunarea Generală se face pe baza actului
de identitate şi a împuternicirii. Mandatele
de reprezentare a acţionarilor trebuie înmânate Preşedintelui Adunării în ziua desfăşurării acesteia, înaintea începerii ei. Orice
propunere de completare a prezentei ordini
de zi se poate face de acţionari care au
împreună sau separat un procent de minim
5% din capitalul social. Propunerile trebuie
făcute Consiliului de Administraţie, în scris,
în cel mult 15 zile de la transmiterea convocării, sub sancţiunea neluării lor în seamă.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al
ISAF SA. Domnul Jacques Francois Marie
Guillemot De Liniers.

LICITAȚII
l ISUArgeș organizează licitație publică cu
strigare pentru atribuire contracte închiriere
spații de 1 mp în clădiri din Pitești, Câmpulung, Bradu, Curtea de Argeș, Costești
pentru funcționare aparate dozatoare
băuturi nealcoolice. Persoanele interesate se
vor prezenta la sediul unității din Pitești, str.
Traian, nr. 26 unde în perioada 01.10÷
05.10.2018 ora max. 15 pot solicita în scris
fișa de date care se poate obține plătind 3 lei.
l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organizează în data de 19.10.2018, ora 12.00, la
sediul unităţii administrativ teritoriale, licitaţie publică deschisă pentru concesionarea
suprafețelor de teren de 778mp, 3.917mp,
5.016mp, 2.435mp, 89mp, 472mp, identificate cadastral cu nr.65700, 65714, 65445,
65446, 65768 și 65765, aflate în domeniul
privat al comunei Aroneanu, în vederea
construirii unor căsuțe de vacanță, unități de
cazare și de alimentație publică și desfășurare activități de agrement. Caietul de sarcini
poate fi achiziționat de la sediul Comunei
Aroneanu, la prețul de 100Lei. Garanția de
participare este în cuantum de 5.000Lei.
Persoanele interesate vor depune documentaţia de participare la licitaţie până în data
de 18.10.2018, ora 16.00, la sediul Comunei
Aroneanu, compartiment Ghişeu Unic.
Relaţii suplimentare la telefon/fax:
0232.299.255.
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul in Bd. T.
Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizeaza la sediul sau procedura de „licitatie
deschisa”, cu oferte de pret in plic inchis, in
vederea atribuirii contractului „clorura de
calciu tehnica pentru deszapezire”. Procedura de achizitie se va desfasura conform
prevederilor “Regulamentului privind organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC
Citadin SA Iasi.
Pentru participare la procedura de achizitie,
ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile
cerute in „Documentatia de achizitie”.
Documentatia de achizitie va fi postata pe
site-ul societatii www.citadinis.ro si va fi
accesata pana pe data de 08.10.2018 pe baza
de cod unic de acces, ce va fi comunicat doar
persoanelor care solicita in scris accesul la
documentatie cu date de identificare clara si
cu declaratie pe propria raspundere privind
siguranta informatiilor pentru evitarea introducerii unor virusi in sistemul informatic al
societatii. Criteriul care va fi aplicat pentru
evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi depusa la
sediul SC Citadin SA pana la data de
08.10.2018 ora 10:00. Deschiderea ofertelor
va avea loc la data de 08.10.201, ora 12:00, la
sediul S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare
privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine la tel.:
0751048290.
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul in Bd. T.
Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizeaza la sediul sau procedura de „licitatie
deschisa”, cu oferte de pret in plic inchis, in
vederea atribuirii contractului „Motorina
Euro 5”. Procedura de achizitie se va desfasura conform prevederilor “Regulamentului
privind organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC Citadin SA Iasi. Pentru participare la procedura de achizitie, ofertantii
trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in
„Documentatia de achizitie”. Documentatia
de achizitie va fi postata pe site-ul societatii
www.citadinis.ro si va fi accesata pana pe
data de 10.10.2018 pe baza de cod unic de

acces, ce va fi comunicat doar persoanelor
care solicita in scris accesul la documentatie
cu date de identificare clara si cu declaratie
pe propria raspundere privind siguranta
informatiilor pentru evitarea introducerii
unor virusi in sistemul informatic al societatii. Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi depusa la
sediul SC Citadin SA pana la data de
10.10.2018, ora 10:00. Deschiderea ofertelor
va avea loc la data de 10.10.2018, ora 12:00,
la sediul S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si
conditiile de participare se pot obtine la tel.:
0751048290.
l S.C. Francigrin S.R.L. - în insolventa
anunta vanzarea prin licitatie publica a
bunurilor mobile, privind bunul mobil reprezentand: - autoutilitara MAN, avand număr
de identificare WMAT32P231M239218,
numar onologare BJMA390011J77R2 și
număr de înmatriculare CS 11 BEC - pret
8.400 lei + TVA; - semiremorcă LAG, având
număr de identificare YB44010234L015153,
numar omologare ZDL41D1111I0403 și
număr de înmatriculare CS 12 BEC - pret
17.100 lei + TVA; - autoturism Ford Focus,
având număr de identificare WF0WXXGCDW6U00582, numar omologare
AC19DA3Y12CC1E4 și număr de înmatriculare CS 04 BEC - pret 7.350 lei + TVA; autoutilitară betonieră MAN, având număr
de identificare WMAF130676M121221, nr.
omologare B4MA561111B98R1 și număr de
înmatriculare TM 12 NKY - pret 21.675 lei
+ TVA; - autoutilitară betonieră MAN,
având număr de identificare
WMAF132628M195622, nr. omologare
B4MA2K0012K35R2 și număr de înmatriculare CS 14 BEC - pret 23.025 lei + TVA,
aflate in patrimoniul debitoarei S.C. Francigrin S.R.L. Pretul de pornire al licitatiei este
75 % din pretul de evaluare + T.V.A. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul
ales al administratorului 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
05.10.2018, orele 12.00, la sediul ales al
administratorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21,
jud. Caras - Severin.

PIERDERI
l Pierdut legitimaţie de student şi carnet de
student, pe numele Smaranda Cârciumărescu Marian Robert, eliverate de Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de
Inginerie Mecanică şi Mecatronică. Se
declară nule.
l Jianu Ion - sat Izvoarele, comuna Izvoarele, județul Teleorman, pierdut Certificat de
pregătire profesională a conducătorului auto
seria 0111924001 eliberat de ARR. Îl declar
nul.
l Pierdut certificat de pregătire profesională
a conducătorului auto - transport marfă,
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele Moraru
Eugen Gheorghe, din Rm. Vâlcea, județul
Vâlcea. Se declară nul.
l Pierdut legitimaţie de student Universitatea Bucureşti -Facultatea de Drept, pe
numele Coman Denisa Mihaela. O declar
nulă.
l Pierdut Certificate Constatatoare
nr.56267/12.10.2006, 88658/20.10.2008 și
82501/10.09.2010 ale firmei SC Nadiart
Silver SRL, CUI: 19102737. Le declar nule.

l Pierdut atestat de producător seria GR
nr. 002889 2 din data de 06.08.2018 pe
numele Sefer Ilie.

l Declar pierdută autorizaţia de traducător
nr. 14764 eliberată de Ministerul Justiţiei la
data de 07.12.2005, pe numele Ioniţă Natalia
Venera.
l Pierdut contract de construire nr.
549/7/28.04.1981 şi proces verbal din data de
26.05.1981 emise pe numele Soare Simion şi
Soare Rozalia, titlul de proprietate şi drept
de folosinţă pe teren. Le declar nule.

