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OFERTE SERVICIU
l Atelier croitorie angajeaza
confectionere in masini liniare, zona
Delfinului-Pantelimon. Detalii la
0799884488.
l Firma SC Tentat Trans SRL
angajeaza soferi categoria C+E,
pentru transport international in
Belgia si Franta. Pentru detalii va
rugam sa apelati numarul de tel:
0040.787.338.349.
l Angajam muncitori in constructii
pentru santier in Austria. Cazare
gratuita,contract de munca, transport decontat. Tel: 0762.21.9902
l Loc de muncă la abator în
Germania, pentru muncitori
calificați și necalificați. FĂRĂ
comision! FĂRĂ cunoașterea
limbii germane! FĂRĂ experiență profesională! Salariul de
început net min. 1.100Euro
(depinde de postul ocupat).
Aplică acum! Tel. 0733.445.599.
l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa,
localitatea Bucureşti, Şos.Vergului,
nr.12, Sector 2, organizează la sediul
spitalului concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale
de execuţie, temporar vacante, perioadă determinată, conform HG
nr.286/2011: -1 post infirmieră debutantă -Secţia recuperare, medicină
fizică şi balneologie; -1 post asistent
medical generalist -Secţia chirurgie
generală. Condiţiile generale specifice pentru ocuparea posturilor sunt:
-Infirmieră debutantă: şcoală generală; fără vechime. Asistent medical
generalist: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; 6
luni vechime în specialitate. Data
concursului: 13.09.2018, ora 10.00
-proba scrisă; 17.09.2018 -interviul,
ora 10.00. Data-limită de depunere
a dosarelor: 05.09.2018, ora 15.00.
Calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi tematica se
afişează la sediul şi pe site-ul spitalului: www.spitalmalaxa.ro Date de
contact: ec.Anghel Daniela,
tel.021.255.50.85.
l Grădiniţa cu Program Prelungit
Nr.3 Iaşi, cu sediul în localitatea
Iaşi, strada Veniamin Costache,
numărul 1, judeţul Iaşi, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: îngrijitor, 1
post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 18.09.2018,
ora 9.00; -Proba practică în data de
18.09.2018, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 18.09.2018, ora
13.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să înde-

plinească următoarele condiţii:
-studii: minim şcoală generală sau
studii medii; -vechime: nu este obligatorie; -domiciliul în municipiul
Iaşi; -recomandare scrisă de la
ultimul loc de muncă sau de la o
persoană cunoscută. 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 Grădiniţei cu Program
Prelungit Nr.3, str.Veniamin
Costache, nr.1, Iaşi. Relaţii suplimentare la sediul: Grădiniţa cu
Program Prelungit Nr.3 Iaşi,
persoană de contact: director, prof.
Radu Benoniea, telefon:
0745.351.330, e-mail: gpp3is@
yahoo.com, telefon unitate:
0232.267.467.
l Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) cu
sediul în Bucuresti, bld. Lacul Tei,
nr. 122-124, Sectorul 2, organizează
concurs, conf. H.G. nr. 286/ 2011,
pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de secretar cu
studii medii in cadrul Secretariatului Facultăţii de Căi Ferate,
Drumuri şi Poduri. Condiţii specifice: • Studii medii finalizate cu
diplomă de bacalaureat; • Cunoştinţe operare pe calculator: MS
OFFICE, navigare internet nivel
mediu; • Lucru în echipă; • Vechime
în muncă minim de 10 ani în secretariat facultate; • Limbi străine:
franceză nivel mediu. Data limită
până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este
05.09.2017 la sediul U.T.C.B. din
bld. Lacul Tei nr. 122 – 124, Sector 2,
în clădirea Blocului Administrativ,
etaj I, camera nr. 33, în intervalul
orar: 08:00 – 15:30. Proba scrisă va
avea loc în data de 13.09.2017 în
intervalul orar 10:00 – 12:00 la
sediul U.T.C.B. din bld. Lacul Tei nr.
122 – 124, Sector 2, în clădirea
Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi
Poduri – sala Seminarii Stiinţifice .
Data interviului va fi anunţată după
proba scrisă. Relatii suplimentare la
sediul U.T.C.B., pe www.utcb.ro sau
la telefon: 0212421208, persoana de
contact: Margareta Dragomir.
l Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) cu
sediul în Bucuresti, bld. Lacul Tei,
nr. 122-124, Sectorul 2, organizează
concurs, conf. H.G. nr. 286/ 2011,
pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar cu studii
superioare de scurtă durată în
cadrul Secretariatului Facultăţii de
Utilaj Tehnologic. Condiţii specifice:
• Diplomă de absolvire studii superioare de scurtă durată; • Persoană
cu abilităţi de comunicare; • Cunoş-
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ZUGRAVI ȘI MONTATORI GIPS CARTON
PENTRU ȘANTIERE ÎN BUCUREȘTI.
PROGRAM 08.00-18.00.
SALARIU CUPRINS ÎNTRE 3.500 - 4.500 LEI NET.
RELAȚII LA TELEFON: 0743.164.326.
tinţe operare calculator (Ms Office,
Internet, Mail); • Cunoştinţe limbi
străine nivel mediu: limba engleză; •
Vechime în activitatea de secretar
facultate de minim 5 ani. Data
limită până la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs
este 12.09.2017 la sediul U.T.C.B.
din bld. Lacul Tei nr. 122 – 124,
Sector 2, în clădirea Blocului Administrativ, etaj I, camera nr. 33, în
intervalul orar: 08:00 – 15:30. Proba
scrisă va avea loc în data de
20.09.2017 începând cu ora 09:00 la
sediul U.T.C.B. din Calea Plevnei nr.
59, Sector 1, în clădirea Facultăţii de
Utilaj Tehnologic – sala nr. C6. Data
interviului va fi anunţată după
proba scrisă. Relatii suplimentare la
sediul U.T.C.B. din B-dul Lacul Tei
nr. 122-124, Sector 2 sau pe www.
utcb.ro sau la telefon: 0212421208,
persoana de contact: Margareta
Dragomir.
l Institutul de Urgență pentru Boli
Cardiovasculare „Prof.
Dr.C.C.Iliescu” București organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale
vacante pe perioadă nedeterminată
conform Hotărârii Guvernului
286/2011: -1 post asistent medical
principal generalist, studii postliceale; -1 post asistent medical principal laborator, studii postliceale; -2
posturi asistent medical generalist,
studii postliceale; -2 posturi asistent
medical debutant generalist, studii
postliceale; -1 post infirmieră; -1

post muncitor necalificat I. Condiții
de desfășurare a concursului: 1.
Ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere: 12.09.2018, ora
12.00; 2.Data și ora organizării
probei scrise: 20.09.2018, ora 9.00;
3.Data și ora interviului: 26.09.2018,
ora 9.00; 4.Locul depunerii dosarelor și al organizării probelor de
concurs: sediul institutului din
Șoseaua Fundeni, numărul 258,
sectorul 2 -Serviciul RUNOS.
Condiții specifice de participare la
concurs pentru postul de: -asistent
medical principal, studii postliceale:
studii -diplomă de școală sanitară
postliceală sau echivalentă, adeverință de grad principal, 5 ani
vechime ca asistent medical; -asistent medical, studii postliceale:
studii -diplomă de școală sanitară
postliceală sau echivalentă, 6 luni
vechime în specialitate; -asistent
medical debutant, studii postliceale:

studii -diplomă de școală sanitară
postliceală sau echivalentă, fără
vechime în specialitate; -infirmieră:
studii -școală generală, 6 luni
vechime în activitate; -muncitor
necalificat I: studii -școală generală,
condiția de vechime nu este obligatorie. Anunțul de concurs, bibliografia și tematica sunt afișate la
avizier și pe site-ul unității: www.
cardioiliescu.ro. Secțiunea Informații -Concursuri. Relații suplimentare se obțin la Serviciul Resurse
Umane, telefon: 031.425.15.19.
l Institutul de Urgență pentru Boli
Cardiovasculare „Prof.
Dr.C.C.Iliescu” București organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale
temporar vacante pe perioadă determinată conform Hotărârii Guvernului 286/2011: -1 post asistent
medical principal generalist, studii
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postliceale; -1 post asistent medical
debutant generalist, studii postliceale. Condiții de desfășurare a
concursului: 1.Ultima zi pentru
depunerea dosarelor de înscriere:
05.09.2018, ora 12.00; 2.Data și ora
organizării probei scrise: 20.09.2018,
ora 9.00; 3.Data și ora interviului:
26.09.2018, ora 9.00; 4.Locul depunerii dosarelor și al organizării
probelor de concurs: sediul institutului din Șoseaua Fundeni, numărul
258, sectorul 2 -Serviciul RUNOS.
Condiții specifice de participare la
concurs pentru postul de: -asistent
medical principal, studii postliceale:
studii -diplomă de școală sanitară
postliceală sau echivalentă, adeverință de grad principal, 5 ani
vechime ca asistent medical; -asistent medical debutant, studii postliceale: studii -diplomă de școală
sanitară postliceală sau echivalentă,
fără vechime în specialitate.
Anunțul de concurs, bibliografia și
tematica sunt afișate la avizier și pe
site-ul unității: www.cardioiliescu.
ro. Secțiunea Informații -Concursuri. Relații suplimentare se obțin la
Serviciul Resurse Umane, telefon:
031.425.15.19.
l Institutul Naţional de Statistică
organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi
contractuale vacante: Direcţia
instrumente inovatoare în statistică:
2 posturi consilier IA- Condiţii
specifice: • studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; • cunoștinţe
limba engleză, scris şi vorbit- nivel
avansat; • vechime în specialitatea
studiilor: minimum 6 ani; 2 posturi
consilier I- Condiţii specifice: •
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; • cunoștinţe limba engleză,
scris şi vorbit- nivel avansat; •
vechime în specialitatea studiilor:
minimum 3 ani. Direcţia generală
de statistică economică- Direcţia de
statistici agricole şi de mediu- 1 post
expert I A- Condiţii specifice: •
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
minim 6 ani; • studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
(DFI) matematică şi ştiinţe ale
naturii, ştiinţe sociale. Direcţia
generală de demografie şi statistică
socială- Direcţia de studii, proiecţii
demografice şi recensământul populaţiei- 1 post expert I A- Condiţii
specifice: • studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
(DFI) științelor biologice și biomedicale; • vechime in specialitatea
studiilor: minimum 6 ani; • cunoştinţe de limba engleză, scris şi
vorbit- nivel mediu; • cunoştinţe de
operare PC şi utilizare software

specific desfăşurării activităţii,
respectiv lucrul cu bazele de date
utilizând SQL, TOAD, R, SAS.
Concursul se organizează la sediul
Institutului Naţional de Statistică
din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16,
sector 5, Bucureşti, în data de
24.09.2018, ora 10:00, proba scrisă şi
27.09.2018, interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României Partea a
III-a, la sediul Institutului Naţional
de Statistică din bd. Libertăţii nr.16,
sector 5, Bucureşti. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
de participare la concurs aprobate şi
bibliografia stabilită se afişează la
sediul Institutului Naţional de
Statistică şi pe site-ul Institutului
Naţional de Statistică (www.insse.
ro). Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Institutului Naţional
de Statistică şi la numărul de
telefon: (021)317.77.82.
l Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector
3 cu sediul în Str. Parfumului, nr.
2-4, sector 3, București, organizează
concurs, în data de 20.09.2018, în
vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, pentru următoarele
posturi contractuale vacante de
execuție în temeiul legal al H.G.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare: DIRECȚIA
ECONOMICĂ • Creșa “Potcoava”:
- 13 posturi de infirmier; Condiții
specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în muncă;
pentru candidații cu o vechime în
specialitate de cel putin 6 luni, se
solicită curs de infirmier; -1 post de
îngrijitor (îngijitor copii): Condiții
specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în muncă.
• Creșa „Ghiocelul”: - 3 posturi
îngrijitor (îngrijitor copii); Condiții
specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în muncă.
• Creșa ”Greierașul”: - 9 posturi
educator puericultor; Condiții specifice de participare: Studii medii,
liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; certificat absolvire curs
formare educator puericultor/specializat/liceu pedagogic, nu se solicită
vechime în specialitate; - 13 posturi
îngrijitor (îngrijitor copii); Condiții
specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în muncă;
- 1 post spălătoreasă; Condiții specifice de participare: Studii generale,
nu se solicită vechime în muncă. •
Creșa ”Titan”: - 3 posturi îngrijitor
(îngrijitor copii); Condiții specifice de
participare: Studii generale, nu se
solicită vechime în muncă.
DIRECȚIA PENTRU
PROTECȚIA ȘI DREPTURILE
COPILULUI • Centrul de zi
”Lizuca”: - 6 posturi îngrijitor (îngrijitor copii); Condiții specifice de
participare: Studii generale, nu se
solicită vechime în muncă. • Centrul
de zi ”Micul Prinț”: - 5 posturi îngrijitor (îngrijitor copii); Condiții speci-
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fice de participare: Studii generale,
nu se solicită vechime în muncă; - 1
post educator puericultor; Condiții
specifice de participare: Studii medii,
liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; certificat absolvire curs
formare educator puericultor/specializat/liceu pedagogic, nu se solicită
vechime în specialitate. • Casa de
Tip Familial “Crinul Alb”: - 2
posturi de infirmier; Condiții specifice de participare: Studii generale,
nu se solicită vechime în muncă;
pentru candidații cu o vechime în
specialitate de cel putin 6 luni, se
solicită curs de infirmier; - 2 posturi
muncitor calificat – bucătar; Condiții
specifice de participare: Studii generale medii, liceale, absolvite cu
diplomă de bacalaureat; absolvent al
unui curs care sa ateste specializarea
profesionala de bucăta., nu se solicită vechime în muncă. • Centrul de
Primire în Regim de Urgență; - 1
post îngrijitor (îngrijitor copii);
Condiții specifice de participare:
Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă. • Centrul de
Îngrijire în Apartamente de Tip
Familial: - 6 posturi referent;
Condiții specifice de participare:
Studii medii, liceale absolvite cu
diploma de bacalaureat, nu se solicită vechime în specialitate.
DIRECȚIA DE PROTECȚIE
SOCIALĂ • Complex de Servicii
Sociale pentru Persoane Fără
Adăpost - Componenta rezidențială:
- 3 posturi de infirmier; Condiții
specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în muncă;
pentru candidații cu o vechime în
specialitate de cel putin 6 luni, se
solicită curs de infirmier; - 1 post
asistent medical; Condiții specifice
de participare: Studii postliceale de
specialitate absolvite cu diplomă, nu
se solicită vechime în specialitate. •
Centrul de Îngrijire și Asistență “Floarea Speranței” - 3 posturi de
infirmier; Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; pentru candidații
cu o vechime în specialitate de cel
puțin 6 luni, se solicită curs de infirmier. • Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf.
Ana” - 3 posturi de infirmier;
Condiții specifice de participare:
Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; pentru candidații
cu o vechime în specialitate de cel
puțin 6 luni, se solicită curs de infirmier; Pentru a ocupa un post vacant,
candidatul trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale prevăzute la art. 3 din REGULAMENTUL – CADRU privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și criteriilor
de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalui contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin H.G. nr. 286/2011,
modificat prin H.G. nr. 1027/2014: •
Are cetățenie română, cetățenie a
altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și
domiciliul în România; • Cunoaște

limba română, scris și vorbit; • Are
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; • Are capacitate
deplină de exercițiu; • Are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate
de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate; • Îndeplinește
condițiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice,
potrivit cerințelor postului scos la
concurs; • Nu a fost condamnat
definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătura cu serviciul,
care impiedică înfăptuirea justiției,
de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care l-ar face incompatibil
cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea. Candidații vor depune
personal dosarele de concurs începând cu data de 29.08.2018 (data
publicării anunțului) pe o perioadă
de 10 zile lucrătoare, conform legislației în vigoare, la sediul
D.G.A.S.P.C. S3 din Str.Parfumului,
nr 2-4, sector 3, București, astfel: L J: 900-1530, V: 900-1230. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conțină: 1. Cerere de înscriere la
concurs; 2. Curriculum Vitae –
model European; 3. Copie după
actul de identitate; 4. Copie după
diploma de studii; 5. Copie după alte
acte care să ateste efectuarea unor
specializări/perfecționări; 6. Copie
după cartea de muncă actualizată
până la data de 31.12.2010 și/sau
adeverință eliberată de angajator sau
ITM care să ateste vechimea în
muncă și vechimea în specialitatea
studiilor; 7. Copie după adeverință
care să ateste vechimea în muncă și
vechimea în specialitatea studiilor
după data de 01.01.2011, eliberată de
angajator și extras REVISAL certificate conform cu originalul de către
angajator (după caz eliberat de
ITM); 8. Cazier judiciar (fără fapte
penale înscrise în cazier), sau o
declarație pe propria răspundere că
nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru
care candidează; Candidatul
declarat admis la selecţia dosarelor,
care a depus la înscriere o declaraţie
pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de
a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai
târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului; 9.
Adeverința medicală, care atestă
starea de sănătate corespunzătoare,
(eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către
medicul de familie sau de către
unități sanitare abilitate) și trebuie să
conțină în clar numărul, data,
numele emitentului, calitatea acestuia în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății; 10. Pentru
postul de infirmier, candidații cu o
vechime de cel puțin 6 luni în specialitate trebuie să facă dovada efectuării unui curs de infirmier. NOTĂ:
Copiile după actele menționate la
punctele 3, 4, 5, 6, 7,10 se prezintă
însoțite de documentele originale,

care se certifică pentru conformitate
cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs, sau se prezintă
copii legalizate de către candidați.
Concursul pentru ocuparea unui
post vacant constă în 3 etape succesive: selecția dosarelor de înscriere,
proba scrisă și proba interviu. Se pot
prezenta la următoarea etapă numai
candidaţii declaraţi admişi la etapa
precedentă. Proba scrisă și interviul
se susțin din bibliografia afișată pe
site-ul institutiei, http://www.
dgaspc3.ro/despre-noi/oportunitati-angajare. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de
20.09.2018, ora 10.00, iar interviul
până în data de 26.09.2018, ora 1000
(în maximum 4 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise). Rezultatele selecției dosarelor se afișează la
sediul instituției și pe pagina de
internet în termen de maximum trei
zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor.
Rezultatele probei scrise și a probei
interviu se vor afișa la sediul instituției și pe pagina de internet în termen
de maximum o zi lucrătoare de la
finalizarea fiecărei probe. Informații
suplimentare în ceea ce priveste
locația unde se va desfășura
concursul se pot obține la sediul
Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector
3 din Str. Parfumului, nr. 2-4, sector
3, București sau la numărul de
telefon 0730.013.862.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Anticariat Aurora cumpărăm
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică,
icoane vechi, manuscrise, autografe,
statuete, porțelan, diverse obiecte
vechi, vederi vechi românești.
Deplasare la domiciliu.
0751.221.166

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând linie panificație, completă,
aflată în funcțiune, FILIAȘI, DOLJ.
Tel.0744.399.925.

CITAŢII
l Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea
cheamă în judecată pe numita
Covercă Mădălina-Ioana, domiciliată în orașul Bălcești, sat Otetelișu,
str. Oltețului, nr. 58, județul Vâlcea,
în calitate de intimată, în dosarele
nr. 1396/90/2018, cu termen de judecată la data de 07.09.2018, respectiv
nr. 1985/90/2018, cu termen de
judecată la data de 14.09.2018,
având ca obiect înlocuire de măsură
de protecție-plasament, aflate pe rol
la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale de insolventa in dosarul nr. 3971/105/2018,
Tribunal Prahova, conform Incheierii din data de 21.08.2018 privind
pe SC Knitwear Gartments SRL, cu
termenele: depunere declarații
creanță 04.10.2018, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor
23.10.2018, întocmirea tabelului
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www.jurnalul.ro
definitiv 16.11.2018, prima Adunare
a Creditorilor avand loc in data
26.10.2018, orele 12.00 la sediul
administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B.
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului: Unitatea Administrativ- Teritorială Tansa, Judeţul
Iaşi, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.20, 21 începând cu data de 05.09.2018, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Comunei Tansa, 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 www.ancpi.ro/
pnccf.
l Stoian Dumitru-Cristian, Stoian
Ion, Stoian Florian, beneficiari ai
proiectului PUZ -Lotizare locuinţe
individuale P+2E, funcţiuni
complementare, anexe gospodăreşti
şi utilitat, nr.cad.61911, Tarla 50,
Parcela 177/8, Lot 1, nr.cad.61723,
Tarla 50, Parcela 177/8, Lot 3, oraş
Măgurele, jud.Ilfov, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de obţinere a avizului de mediu
pentru planul/programul menţionat
şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Ilfov, din Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, de luni până joi, între orele
9.00-13.00. Observaţii/comentarii şi
sugestii se primesc în scris la sediul
APM Ilfov (tel. 021.430.15.23,
021.430.14.02), în termen de 15 zile
de la data publicării anunţului.

SOMAŢII
l România, Judecătoria Sânnicolau Mare, Dosar nr
1149/295/2018, Termen de judecată
19.09.2018. Somaţie emisă de Judecătoria Sânnicolau Mare in dosarul
nr 1149/295/2018. Prin care se
aduce la cunoştinţă tuturor celor
interesaţi că petenţii Filip Poldi şi
Filip Floare cu domiciliul procesual
ales la Cabinet de Avocat Michnea
Nela Magdalena cu sediul in Sânnicolau Mare, str 16 Decembrie 1989
nr 5, jud Timiş, a formulat acţiune
civilă necontencioasa – de uzucapiune, prin care a solicitat instanţei:
Să se constate că petenţii au
dobândit dreptul de proprietate prin
uzucapiune şi joncţiunea posesiilor
asupra cotei de 1/1 parte din imobilele inscrise in CF 404316 Sânpetru
Mare, nr Top 947-948 reprezentând
casa şi teren intravilan in suprafaţă
de 719 mp. Si CF nr 400021
Sânpetru Mare nr Top 949-950
reprezentând casa şi teren intravilan in suprafaţă de 719 mp şi să se
dispună intabularea in cartea
funciară a dreptului lor de proprietate asupra imobilelor mai sus

menţionate cu titlu de drept dobândire prin uzucapiune. In baza art.
1051 N.C.P.C toţi cei interesaţi sunt
invitaţi să facă opoziţie, cu precizarea că, in caz contrar, in termen
de 30 zile de la emiterea celei din
urmă publicaţii se va trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al S.C.
Uzinsider General Contractor S.A.
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de
05.10.2018, ora 11:00 la sediul societății, cu următoarea Ordine de zi
1.Aprobarea bilanțului contabil la
data de 31.07.2018 (înaintea divizării parţiale). 2.Aprobarea bilanţului contabil la data de 01.08.2018
(după divizarea parţială). 3.Împuternicirea domnului Dragoș-Constantin Zaharia, să ne reprezinte în
toate etapele procedurale necesare
înregistrării la Oficiul Registrului
Comerțului al Municipiului București a oricăror hotărâri ale A.G.A.
Pentru ducerea la îndeplinire a
prezentului mandat, mandatarul
nostru va îndeplini toate formalitățile necesare de a ne reprezenta și va
semna în numele nostru cererile de
înregistrare și orice documente vor
fi necesare, semnătura acestuia fiindu-ne opozabilă. La ședință pot
participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la
sfârșitul zilei de 09.09.2018 (data de
referință). Acționarii pot participa
personal (pe baza actului de identitate) sau pot fi reprezentați în
cadrul A.G.A. de către alte persoane
cărora le-au acordat procură
specială pe baza formularului pus la
dispoziție de către societate în
condițiile legii. Formularele de
procură specială se pot obține de la
sediul societății, începând cu data
de 05.09.2018. Un exemplar original
al procurii speciale acordate se va
depune la sediul societății cu minim
48 de ore înainte de data A.G.O.A.
Dacă la prima convocare adunarea
nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pe data de 08.10.2018, în
aceleași condiții (loc, oră, ordine de
zi). Materialele supuse dezbaterii
pot fi consultate la Secretariatul
A.G.O.A. de la sediul societății.
Relații suplimentare se pot obține la
numărul de telefon: 021.310.36.91.
Președintele Consiliului de Administrație, Ing. Constantin Savu.
l Consiliul de Administrație al S.C.
Uzinsider Techno S.A. convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor la data de 05.10.2018,
ora 11:45 la sediul societății, cu
următoarea Ordine de zi 1.Aprobarea bilanțului contabil la data de
31.07.2018 (înaintea fuziunii cu
partea parţial divizată din Uzinsider General Contractor S.A.). 2.
Aprobarea bilanţului contabil la
data de 01.08.2018 (după fuziunea
cu partea parţial divizată din Uzinsider General Contractor S.A.). 3.
Împuternicirea domnului
Dragoș-Constantin Zaharia, să ne
reprezinte în toate etapele procedurale necesare înregistrării la Oficiul

Registrului Comerțului al Municipiului București a oricăror hotărâri
ale A.G.A. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentului mandat,
mandatarul nostru va îndeplini
toate formalitățile necesare de a ne
reprezenta și va semna în numele
nostru cererile de înregistrare și
orice documente vor fi necesare,
semnătura acestuia fiindu-ne
opozabilă. La ședință pot participa
și vota acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor la sfârșitul
zilei de 09.09.2018 (data de referință). Acționarii pot participa
personal (pe baza actului de identitate) sau pot fi reprezentați în
cadrul A.G.A. de către alte persoane
cărora le-au acordat procură
specială pe baza formularului pus la
dispoziție de către societate în
condițiile legii. Formularele de
procură specială se pot obține de la
sediul societății, începând cu data
de 05.09.2018. Un exemplar original
al procurii speciale acordate se va
depune la sediul societății cu minim
48 de ore înainte de data A.G.O.A.
Dacă la prima convocare adunarea
nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pe data de 08.10.2018, în
aceleași condiții (loc, oră, ordine de
zi). Materialele supuse dezbaterii
pot fi consultate la Secretariatul
A.G.O.A. de la sediul societății.
Relații suplimentare se pot obține la
numărul de telefon: 021.310.36.90.
Președintele Consiliului de Administrație, Ing. Constantin Savu.

LICITAŢII
l SC Muntenia SA, societate aflata
in faliment, dosar nr. 2985/105/2007
Tribunal Prahova, prin lichidator,
anunţă vânzarea la licitatie publică
a bunului imobil, teren intravilan, în
suprafaţă de aproximativ 132 mp
(partial din suprafată totală de 7218
mp avand numărul cadastral
22016), şi 7,5 ml împrejmuire gard,
la pretul de 1645 lei (fara TVA),
respectiv 1958 lei (inclusiv TVA).
Zilele de licitaţie sunt urmatoarele:
04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018,
11.09.2018, 12.09.2018, 13.09.2018
orele 12.00. Vanzarea se face in
conformitate cu hotararea Adunarii
creditorilor din 14.12.2011 si cu
Regulamentul de participare la licitatie. Relatii suplimentare la tel.
0740226446.
l Consiliul Local Deleni, judetul
Iasi, telefon/fax: 0232.732070. 1.
Concesioneaza prin licitatie publica
deschisa cu selectie de oferte: Teren
în suprafaţă de 5168,54 m.p. împărţită în 6 loturi, situate în intravilan
Deleni, cu destinaţie construcţii de
locuinţe pt. cetăţenii din com Deleni
sau prin excepţie pentru cei care
demonstrează că au un loc de
muncă în com. Deleni şi doresc să se
stabilească în localitate. 2.Închiriază
suprafața de 1050 m.p. teren în
extravilan Deleni (zona Pîrcovaci)
jud. Iași pentru depozitare temporară material lemnos. Documentaţiile de atribuire se pot achizitiona
de la sediul Primariei Deleni,
compartimentul achizitii publice
începînd cu data de 29.08.2018 ora

16.00. Persoana de contact: Elena
Niţă tel: 0730708454. Data limita de
primire a solicitărilor de clarificări:
06.09.2018 ora 16.00. Data limita de
depunere a ofertelor este 10.09.2018
ora 10.00 la Primaria Deleni. Ofertele se vor deschide la data de
11.09.2018 ora 11.00 la sediul
Primariei Deleni. Eventualele
contestatii se vor depune in termen
de 15 zile de la comunicarea actului
atacat la Tribunalul Iasi, str.
Atanasie Panu nr.25, telefon
0232.260600, fax: 0232.260411;
Anuntul a fost transmis spre publicare pentru data de 28.09.2018.
l Primaria orasului Cernavoda, str.
Ovidiu nr.11, jud. Constanta,
telefon/fax 0241487121,
0241239578, primaria@cernavoda.
ro, organizeaza in data de
18.09.2018, ora 10:00, licitatie
publica deschisa pentru vânzarea
terenurilor: - teren în str.Jupiter,
nr.16, Lot53, în suprafaţă de 416
mp, - teren în str.Jupiter, nr. 4,
Lot47, în suprafaţă de 430 mp; teren în str.Jupiter, nr.6, Lot48, în
suprafaţă de 437 mp; - teren în str.
Aurorei, nr.1, Lot11, în suprafaţă de
432 mp; - teren în str.Drum de
Centura, F.N.,Lot4, în suprafaţă de
599 mp persoanele interesate pot
solicita caietul de sarcini, de la
Serviciul Patrimoniu si Cadastru
din cadrul Primariei, incepand cu
data de 30.08.2018. Data limita
pentru solicitarea clarificarilor si
cumpararea caietului de sarcini
este 11.09.2018. Data pentru depunerea ofertelor, la Centrul de Informare pentru Cetateni din cadrul
Primariei, este de 17.09.2018, ora
15:00. Plicurile cu oferte se vor
deschide in data de 18.09.2018, ora
10:00, in sala 10 din cadrul Primariei Cernavoda. Persoana de contact
– Cioară Mirela.
l SC Estife Prest SRL, cu sediul în
Bocşa, nr. 2, hala 2, jud. Sălaj,
având CUI:25284722 şi Nr. înreg. la
ORC Sălaj J/31/149/2009, societate
în faliment, dosar 2441/84/2014
Tribunalul Sălaj, prin lichidator
judiciar CII Lucaciu Maria, din
Zalău, str.Andrei Şaguna, nr.6, jud.
Sălaj, tel.0742.334.801, e-mail: sclucaciu@yahoo.com, în temeiul
art.154 şi 155 din Legea nr.85/2014
privind procedura insolvenţei şi în
conformitatea cu hotărârea
Adunării creditorilor din data de
09.05.2018, anunţă: Vânzarea global
în bloc prin negociere directă,
urmată de etapa de supraofertare a
Proprietății imobiliare: Teren intravilan în suprafață de 119.350mp
înscris în CF nr. 101084 Salonta/
Bihor cu construcții- 14 clădiri.
Prețul de pornire al licitației este de
12.955.000Lei, respectiv
2.800.000Euro. Licitația se va ține la
data 29.09.2018, la sediul lichidatorului judiciar. La data de 01.10.2018
se va anunța rezultatul analizei
ofertelor și se va stabili data ședinței
de supraofertare, dacă va fi cazul,
care nu va fi mai mică de 30 zile de
la data ședinței anterioare. Cei interesaţi sunt invitaţi să depună până
în ziua precedentă termenului de
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vânzare oferta de cumpărare, însoţită de dovada plăţii garanţiei de
30% din preţul de pornire al licitaţiei, la sediul lichidatorului prin
e-mail. Garanţia de 30% din preţul
de pornire al licitaţiei va fi achitată
în contul RO96RZBR
0000060017140796 deschis la
Raifeisen Bank Zalău. Pentru ofertele respinse de la licitație se va
returna garanția în termen de 24 ore
de la data ședinței de licitație.
Bunurile pot fi vizionate la punctul
de lucru din Loc.Salonta, str.Vasile
Lucaciu, nr.30, jud.Bihor, iar Caietul
de sarcini se poate procura de la
Lichidatorul judiciar contra cost.
Informaţii suplimentare la telefon
0742.334.801.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul/ administratorul/
vânzptorul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, e-mail: sadova@
cjdolj.ro, telefon: 0251/376.622, fax:
0351/418.644, CUI: 4553437. 2.
Informaţii generale privind obiectul
concesiunii /vânzării /închirierii, în
special descrierea şi identificarea
bunului ce urmează să fie concesionat/ închiriat/ vândut: Nr.crt; Tarla;
Parcela; Suprafata (ha); Categoria;
Domeniu public /privat; Scopul
evaluării: 1.; T 1; P 3, 4, 5; 0,3285;
Intravilan; Privat; Concesionare. 2.;
T 112; P 4623; 0,2200; Intravilan;
Privat; Concesionare. 3.; T 178; P
1127, 1128; 4,2000; Intravilan;
Privat; Închiriere. 4.; T 110; P 1/1;
0,3000; Extravilan; Privat; Vânzare.
5.; T 85; P 673 +673/1; 6,0000; Intravilan; Privat; Concesionare. 6.; T
122; P 855; 1,0000; Intravilan; Privat;
Concesionare. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate
procura de la sediul Primăriei
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul
Dolj. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: prin
cerere, de la sediul Primăriei Sadova,
str.Craiovei, nr.165, judeţul Dolj.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului/ administratorului/ vânzătorului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul de Achiziţii
al Primăriei Sadova, str.Craiovei,
nr.165, jud.Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar: Preţul caietului de sarcini
este de 400 lei. Se achită la casieria
Primăriei Sadova. 3.4.Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
10/09/2018, ora 16.00. 4.Informaţii
privind ofertele: la sediul Primăriei
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul
Dolj. 4.1.Data limită de depunere a
ofertelor: 14/09/2018, ora 12.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un
exemplar original şi un exemplar
copie. 5.Data şi locul la care este
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programată începerea procedurii de
negociere directă: 18/09/2018, ora
10.00, la sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios a Tribunalului
Dolj, sediul Craiova, str.Brestei, nr.
129, județul Dolj, telefon:
0251.418.612, fax: 0351.430.088,
email: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului negocierii către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.08.2018.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, Comuna Sadova,
județul Dolj, cod fiscal: 4553437,
e-mail: sadova@cjdolj.ro, telefon:
0251/376.622, fax: 0351/418.644. 2.
Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului ce urmează să
fie concesionat: Nr. crt.; Tarla;
Parcela; Suprafața (ha); Categoria;
Domeniu; Scopul evaluării: 1.; T 85;
P 680; 0,1000; Intravilan; Public;
Concesionare. 2.; T 177; P 1124;
0,8200; Extravilan; Public; Concesionare. 3.; T 177; P 1120; 1,0000;
Extravilan; Public; Concesionare. 4.;

T 177; P 1119; 0,8000; Extravilan;
Public; Concesionare. 5.; T 177; P
1118; 0,6500; Extravilan; Public;
Concesionare. 6.; T 177; P 1117;
2,1000; Extravilan; Public; Concesionare. 7.; T 177; P 1116; 0,4500; Extravilan; Public; Concesionare. 8.; T
177; P 1114; 3,8900; Extravilan;
Public; Concesionare. 9.; T 177; P
1113; 0,1500; Extravilan; Public;
Concesionare. 10.; T 177; P 1110;
1,5000; Extravilan; Public; Concesionare. 11.; T 102; P 760; 0,8000; Extravilan; Public; Concesionare. 12.; T
102; P 759; 0,6500; Extravilan;
Public; Concesionare. 13.; T 102; P
758; 0,8000; Extravilan; Public;
Concesionare. 14.; T 101; P 752;
1,2800; Extravilan; Public; Concesionare. 15.; T 102; P 761,761/1, 4,0000;
Extravilan ; Public; Concesionare.
16.; T 102; P 761/2; 6,12000; Extravilan; Public; Concesionare. 3.Informaţii privind documentaţia de
atribuire: Documentaţia de atribuire
se poate procura de la sediul Primăriei Sadova, str.Craiovei, nr.165,
judeţul Dolj. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: prin cerere, de la sediul Primăriei Sadova, str.Craiovei, nr.165,
judeţul Dolj. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartimentul de Achiziţii al Primăriei

Miercuri / 29 august 2018
Sadova, str.Craiovei, nr.165, jud.Dolj.
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări
prin Legea nr.22/2007: Preţul caietului de sarcini este de 400 lei. Se
achită la casieria Primăriei Sadova.
3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 10/09/2018, ora 16.00.
4.Informaţii privind ofertele: la
sediul Primăriei Sadova , str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj.
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 14/09/2018, ora 12.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un
exemplar original şi un exemplar
copie. 5.Data şi locul la care este
programată începerea procedurii de
negociere directă: 18/09/2018, ora
12.00, la sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 6
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios a Tribunalului
Dolj, sediul Craiova, str. Brestei, nr.
129, județul Dolj, telefon:
0251.418.612, fax: 0351.430.088,
email: tr-dolj@just.ro. 7.Data trans-

miterii anunţului negocierii către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.08.2018.

PIERDERI
l Pierdut Atestat camion, ADR și
card tahograf eliberate de ARR Dolj
pe numele Nițu Ionuț Cristian. Se
declară nule.
l Pierdut legitimatie nr. 0053, emisa
de Politia Locala- sector 5, pe
numele de Petcu Marin. O declar
nula.
l Pierdut certificat constatator nr.
20038 emis la 08.05.2013 de Oficiul
Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bacau privind inregis-

trarea declaratiei pe propria raspundere cu privire la activitatea
declarata la sediul secundar din
Bucuresti, Drumul Eugen Brote,
nr.33-41, scara A, etaj 3, ap.A8, sector
1 (punct de lucru), pe numele Reber
Management &Services S.R.L., cu
sediul social in Sat Racusana, Com.
Podu Turcului, nr.7, jud. Bacau, inregistrata la Registrul Comertului din
Bacau sub nr. J4/808/2009, avand
CUI 25901887. Il declar nul.
l Se declara pierdut Ordinul
Prefectului nr.49/07.02.2001,
emis pe numele Bunduc Gigela,
pentru terenul din Oras Chitila,
str. George Cosbuc, nr.63. Il
declar nul.

COMEMORĂRI
ANUNŢĂM CU TRISTEŢE ŞI DURERE CĂ,
LA 29 AUGUST 2018,
SE ÎMPLINESC 5 ANI DE CÂND
PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR

PETRU PÂNZARU

NE-A PĂRĂSIT.
A PLECAT PE DRUMUL FĂRĂ ÎNTOARCERE
DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ!

FAMILIA

