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OFERTE SERVICIU
l S.C. Agora Invest Company SRL 
Piteşti angajează personal calificat 
pentru decoraţiuni şi amenajări interi-
oare. Tel. 0770375623.

l Femeie de serviciu/agent curățenie 
1.600-1.840Lei +decontare transport. 
Angajăm persoane responsabile şi 
punctuale, în ansamblul rezidențial de 
lux 49Gafencu Residence din nordul 
Bucureştiului, lângă parc Herăstrău. 
Responsabilități: curățenie recepție, 
birouri, spații comune, parcare subte-
rană, camera tehnică. Program L-V/h 
8 .00-16 .30 .  Te l .0748 .88 .88 .08 
(Andreea).

l Compania Municipală Energetică 
Bucureşti SA, cu sediul în Spaliul 
Unirii nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti, 
angajează muncitori calificati în 
meseria de mecanici maşini şi utilaje 
(operator): CV-urile se pot depune pe 
adresa de email office@cmeb.pmb.ro; 
cristina.barascu@cmeb.com.ro sau la 
sediul Companiei Spaliul Unirii nr.76, 
et.1 sector 4, Bucureşti. Informații la 
telefon: 0372.400.780; 0728.121.056. 
-Salarii atractive + tichete masă.
 
l Societatea Curent Metal SRL, cu 
sediul în mun.Târgovişte, bld.Liber-
tății, nr.2, clădire Mondial, spațiul 
12-13, jud.Dâmbovița, J15/1375/2017, 
CUI: 37267059, angajează secretar 
-Departamentul Administrativ. 
Persoanele interesate pot aplica până 
la data de 31 octombrie 2018, prin 
depunerea unei cereri la sediul socie-
tății. Cerințe: -cunoaşterea limbii turce, 
scris şi vorbit -nivel avansat; -cunoş-
tințe de operare PC; -studii medii/
superioare finalizate cu diplomă de 
absolvire; -abilități de comunicare şi 
inter-relaționare; -corectitudine, punc-
tualitate, spirit de inițiativă, flexibili-
tate, asumarea responsabilității. Se 
oferă salariu motivant şi posibilitatea 
de promovare.
  
l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa loca-
litatea Bucureşti, Şos.Vergului, nr.12, 
Sector 2, organizează la sediul spita-
lului concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiei 
contractuale vacante de execuţie de 
economist 1A, cu 0,5 normă, în cadrul 
Compartimentului Achiziţii publice, 
conform HG nr.286/2011. Condiţiile 
generale şi specifice: Economist 1A: 
-diplomă de licenţă; -6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate. Condiţii speci-
fice: curs expert achiziţii publice. Data 
concursului: 20.11.2018, ora 10.00 
-proba scrisă; 26.11.2018 -interviul, ora 
10.00. Data-limită de depunere a dosa-
relor: 12.11.2018, până la ora 15.00. 
Calendarul de desfăşurare a concur-
sului, 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 Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revolu-
ţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează 

concurs în vederea ocupării următo-
rului post contractual vacant: -1 (un) 
post de paznic cod COR 962907, pe 
perioadă nedeterminată, în cadrul 
Serviciului Social Administrativ. 
Condiţii specifice: -Nivelul studiilor: 
generale; -Vechime în specialitatea 
postului: minim 2 ani. Data-limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 
13.11.2018, ora 16.00. Data susţinerii 
probei scrise: 20.11.2018, ora 10.00. 
Data susţinerii interviului: 22.11.2018, 
ora 10.00. Toate probele se vor susţine 
la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” 
din Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosa-
rului de concurs, condiţiile generale şi 
specifice, calendarul de desfăşurare a 
concursurilor, bibliografia şi, după caz, 
tematica se publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revolu-
ţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează 
concurs în vederea ocupării următo-
rului post contractual vacant: -1 (un) 
post de îngrijitor cod COR 911201, pe 
perioadă nedeterminată, în cadrul 
Serviciului Social Administrativ. 
Condiţii specifice: -Nivelul studiilor: 
generale; -Vechime în specialitatea 
postului: minim 1 an. Data-limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 
13.11.2018, ora 16.00. Data susţinerii 
probei scrise: 20.11.2018, ora 12.00. 
Data susţinerii interviului: 22.11.2018, 
ora 12.00. Toate probele se vor susţine 
la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” 
din Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosa-
rului de concurs, condiţiile generale şi 
specifice, calendarul de desfăşurare a 
concursurilor, bibliografia şi, după caz, 
tematica se publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro. 

l Primăria comunei Traian, judeţul 
Teleorman, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice 
vacante de execuţie-inspector clasa I, 
grad superior, în cadrul compartimen-
tului Contabilitate, Resurse Umane - 
Aparatul de specialitate al primarului 
comunei Traian. Condiţii necesare 
participării la concurs: 1. Studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă în specialitatea 
finanţe-contabilitate. 2. Vechime în 
specialitate necesară exercitării func-
ţiei publice: 7 ani. 3. Cunoştinţe 
operare calculator - nivel mediu. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei Traian, judeţul Teleorman, 
după cum urmează: 1. Proba scrisă în 
data de 28.11.2018, ora 10.00. 2. Inter-
viul în data de 29.11.2018, ora 10.00. 
Dosarele candidaţilor se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial al 
României - Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Traian din Comuna Traian, 
j u d e ţ u l  Te l e o r m a n ,  t e l / f a x 
0247/420613.

l Agenţia pentru Agenda Digitală a 
României (AADR), cu sediul în Bucu-
reşti, str.Italiană, nr.22, Sector 2, orga-

nizează concurs de ocupare a unui post 
vacant de execuţie, cu studii medii, 
pentru funcţia de referent la Compar-
timentul Administrativ, PSI, Prevenire 
şi Protecţie din cadrul Serviciului 
Administrativ şi Resurse Umane, 
personal contractual, normă întreagă 
de 8 ore/zi şi 40 ore/săptămână, peri-
oadă nedeterminată, cu o perioadă de 
probă de 90 zile calendaristice. Etapele 
concursului: 1.Selecţia dosarelor: 
21.11.2018; 2.Proba scrisă: 27.11.2018; 
3.Interviul: 04.12.2018. Condiţii speci-
fice pentru înscriere: a)studii medii, 
profil/specializare economic, absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; b)cunoş-
tințe şi abilități de operare pe calcu-
lator Microsoft Office -Word şi Excel; 
c)vechime în specialitatea studiilor de 
minimum 5 ani; d)vechime în muncă 
de maximum 10 ani. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune la sediul 
AADR, la Registratură, pentru 
Compartiment Resurse Umane. 
Ultima zi de înscriere: 20.11.2018, ora 
15.00. Relaţii suplimentare la telefon: 
021.305.27.20.

l Agenţia pentru Agenda Digitală a 
României (AADR), cu sediul în Bucu-
reşti, str.Italiană, nr.22, Sector 2, orga-
nizează concurs de ocupare a unui post 
vacant de execuţie, cu studii medii, 
pentru funcţia de şofer la Comparti-
mentul Administrativ, PSI, Prevenire 
şi Protecţie din cadrul Serviciului 
Administrativ şi Resurse Umane, 
personal contractual, normă întreagă 
de 8 ore/zi şi 40 ore/săptămână, peri-
oadă nedeterminată, cu o perioadă de 
probă de 90 zile calendaristice. Etapele 
concursului: 1.Selecţia dosarelor: 
21.11.2018; 2.Proba scrisă: 28.11.2018; 
3.Proba practică: 05.12.2018. Condiţii 
specifice pentru înscriere: a)studii 
medii, absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; b)cunoştințe şi abilități de 
operare pe calculator şi în folosirea 
aplicațiilor întâlnite în activitățile 
curente (Microsoft Office -Word şi 
Excel); c)vechime în funcția de şofer 
de minimum 5 ani; d)vechime în 
muncă de maximum 10 ani. Dosarul 
de înscriere la concurs se depune la 
sediul AADR, la Registratură, pentru 
Compartiment Resurse Umane. 
Ultima zi de înscriere:  marți, 
20.11.2018, ora 15.00. Relaţii supli-
mentare la telefon: 021.305.27.20.

l Agenţia pentru Agenda Digitală a 
României (AADR), cu sediul în Bucu-
reşti, str.Italiană, nr.22, Sector 2, orga-
nizează concurs de ocupare a 2 (două) 
posturi vacante de execuţie, cu studii 
superioare, personal contractual, 
pentru funcţia de analist evaluare-exa-
minare la Serviciul Implementare 
Strategie Agenda Digitală la Compar-
timent Manager de Proiect. Etapele 
concursului: 1.Proba scrisă: 27.11.2018; 
2.Interviul: 04.12.2018. Condiţii speci-
fice pentru înscriere: -Studii superioare 
finalizate cu diplomă de licenţă; -Expe-
rienţă în activitatea de management de 
proiect de minim 3 ani; -Cursuri de 
management de proiect; -Limba 
engleză nivel mediu. Ultima zi de 
înscriere: marţi, 20.11.2018, ora 15.00. 

Pentru relaţii suplimentare, candidaţii 
sunt rugaţi să se adreseze la nr.de 
telefon: 021.305.27.21 şi pe site-ul 
AADR.

l Agenţia pentru Agenda Digitală a 
României, cu sediul în Bucureşti, str.
Italiană, nr.22, Sector 2, organizează 
concurs de ocupare a unui post vacant 
de execuţie, cu studii superioare, 
personal contractual, pentru funcţia de 
analist evaluare-examinare la Serviciul 
Implementare Strategie Agenda Digi-
tală la Compartiment Suport PISEG. 
Etapele concursului: 1.Proba scrisă: 
23.11.2018; 2.Interviul: 28.11.2018. 
Condiţii specifice pentru înscriere: 
-Studii superioare finalizate cu 
diplomă de licență; -Cunoaşterea 
limbii engleze, nivel mediu/avansat; 
-Experiență de minimum 2 ani în 
administrația publică poate constitui 
un avantaj. Ultima zi de înscriere: 
marţi, 20.11.2018, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare la nr.de telefon: 
021.305.27.21.

l Unitatea Militară 02560 Bucureşti 
din Ministerul Apărării Naţionale 
organizează concursul  pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante 
de personal civil contractual: -econo-
mist specialist gr.IA (1 post), studii 
universitare cu diplomă de licenţă în 
domeniul financiar-contabil, cu o 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului de 9 ani şi 6 luni; 
-corector tr.IA (1 post), studii medii 
finalizate cu diplomă de bacalaureat, 
cu o vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului de 6 ani şi 6 
luni. Calendarul activităţilor specifice 
desfăşurării concursului de încadrare 
presupune parcurgerea următoarelor 
etape: -data-limită de depunere a dosa-
relor- 12.11.2018, ora 15.00; -proba 
scrisă (pentru postul de economist 
specialist gr.IA)- 20.11.2018, ora 10.00; 
-proba practică (pentru postul de 
corector tr.IA)- 20.11.2018, ora 10.00; 
-interviul (pentru ambele posturi)- 
26.11.2018, ora 10.00. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului se 
vor face la sediul Unităţii Militare 
02560, Bd.Ion Mihalache, nr.124-126, 
sector 1, localitatea Bucureşti, unde 
vor fi afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact: Arhereu 
Florent ina -secretar,  te lefon: 
021.224.26.34 sau prin centrală: 
021 .224.26 .51 ,  021 .224.26 .52 , 
021.224.26.53, interior: 1117/104, 
zilnic, între orele 08.00-15.00.
                                                                                      
l Orasul Novaci - Primaria, organi-
zeaza concurs de ocupare  a 1 (una) 
functie vacanta de executie de 
muncitor calificat IV din cadrul Servi-
ciul Gospodarire Comunala spatii 
verzi si administrativ. Concursul 
consta intr-o proba scrisa si o proba 
interviu, organizat in data de 
20.11.2018,ora 10:00, respectiv 
22.11.2018, ora 10:00 la sediul Prima-
riei orasului Novaci. Data limita de 
inscriere la concurs este 09.11.2018,ora 
16:00 la Compartimentul Resurse 
Umane,  relatii suplimentare se pot 
obtine la  telefonul 0253/466221. 

Candidatii trebuie sa indeplineasca 
cumulativ urmatoarele: Conditii gene-
rale stabilite conform art.3 din HG 
nr.286/2011 si anume: -are cetatenia 
romana, cetatenie a altor state member 
ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic Euro-
pean si domiciliul in Romania; 
-cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
-are varsta minima reglementata de 
prevederile legale; -are capacitate 
deplina de exercitiu; -are o stare de 
sanatate corespunzatoare postului 
pentru care candideaza, atestata pe 
baza adeverintei medicale eliberate de 
medicul de families au de unitatile 
sanitare abilitate; -indeplineste condi-
tiile de studii si, dupa caz, de vechime 
sau alte conditii specifice potrivit cerin-
telor postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru savarsirea 
unei infractiuni contra umanitatii, 
contra statului ori contra autoritatii, de 
serviciu sau in legatura cu serviciul, 
care impiedica infaptuirea justitiei, de 
fals ori a unor fapte de coruptie sau a 
unei infractiuni savarsite cu intentie, 
care ar face-o incompatibila cu exerci-
tarea fuctiei, cu exceptia situatiei in 
care a intervenit reabilitarea. Conditii 
specifice: -Studii medii cu diploma de 
bacalaureat; -Curs calificare-fochist; 
-Nu necesita vechime; -Apt medical 
(Medicina Muncii).

l Administraţia Naţională a Rezer-
velor de Stat şi Probleme Speciale, cu 
sediul în localitatea Barcea, strada op, 
nr.1, judeţul Galaţi, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de electrician, 1 
post, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
Proba scrisă în data de 26.11.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
27.11.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: şcoală profesională cu diplomă 
de absolvire sau/şi studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat în domeniu, 
curs de calificare- electrician; -vechime 
în muncă: 2 ani; -autorizaţie ANRE 
gradul 2B; -permis auto. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul: 
Administraţia Naţională a Rezervelor 
de Stat şi Probleme Speciale, loc.
Barcea. Relaţii suplimentare la sediul: 
ANRSPS UT 310 Barcea, persoană de 
contact: Cobzaru Cornelia, telefon: 
0745.273.879.   

l Primăria Comunei Secusigiu, cu 
sediul în Secusigiu, nr.275, judeţul 
Arad, organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: inspector, 
grad profesional principal, Comparti-
mentul Asistenţă socială şi autoritate 
tutelară- 1 post. Concursul  se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă: 
3.12.2018- sediul instituţiei, ora 10.00; 
-Interviul: 6.12.2018- sediul instituţiei, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
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superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă; -vechime în specialitatea studi-
ilor 5 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei, în Secusigiu, nr.275. Relaţii 
suplimentare: sediul Primăriei, Secu-
sigiu, nr.275, telefon: 0257.411.320, 
mail: primariasecusigiu@yahoo.com, 
persoană de contact: Dan Lorena 
Danina, inspector, compartiment 
Resurse umane.

l Municipiul Sighetu Marmaţiei, cu 
sediul în Sighetu Marmaţiei, str.
Bogdan Vodă, nr.14, judeţul Mara-
mureș, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie vacante, din cadrul Apara-
tului de specialitate al primarului 
municipiului Sighetu Marmației: -1 
post consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent la Comparti-
mentul Juridic: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalent, în domeniul știinţe juridice 
-specializarea drept; -vechime în speci-
alitatea studiilor, potrivit art.57 din 
Legea nr.188/1999 (r2): 1 an; -1 post 
consilier, clasa I, grad profesional 
superior la Compartimentul Investiţii: 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în speciali-
tatea: -Ştiinţe inginerești -inginerie 
civilă -specializarea -construcţiilor 
civile, căi ferate, drumuri și poduri, 
instalaţii; -Ştiinţe inginerești -inginerie 
electrică -specializarea -electrotehnică, 
electromecanică; -Ştiinţe economice 
-contabilitate și informatică de 
gestiune, management;  -vechime în 
specialitatea studiilor, potrivit art.57 
din Legea nr.188/1999 (r2): 7 ani. Data 
desfășurării concursului: -proba scrisă 
în data 06.12.2018, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 11.12.2018, ora 
10.00. Condiţii de participare: Gene-
rale: prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 (r2). Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituţiei, camera 6, 
în termen de maximum 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Municipiului Sighetu Marmației, 
număr de telefon: 0262.311.300, inte-
rior: 138, fax: 0262.311.296. Persoană 
de contact: Mariș Gafia -inspector 
-Salarizare, Resurse Umane, mail: 
maris_gafia@yahoo.com.

l Primăria Comunei Moțca, cu sediul 
în localitatea Moțca, strada DN, 
nr.28A, judeţul Iași, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de șofer, grad I; 
număr posturi: 1, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 21.11.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 23.11.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 

candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii (obliga-
toriu): generale; -vechime (obligatoriu): 
6 luni; -să deţină permis de conducere 
categoria D1; -să deţină atestat pentru 
transport persoane. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Moțca. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Moțca, persoană 
de contact: Ungureanu Roxana-Elena, 
t e l e f o n :  0 2 3 2 . 7 1 5 . 7 7 7 ,  f a x : 
0232.715.050, e-mail: ungureanu_
roxana2002@yahoo.com.

l Spitalul Municipal Fălticeni, judeţul 
Suceava, organizează concurs în 
conformitate cu prevederile HGR 
286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, la sediul unităţii din 
strada Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant: -un post de asistent medical 
principal- Secţia pediatrie. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
21.11.2018, ora 10.00. Data și ora 
interviului vor fi anunţate după proba 
scrisă. Dosarele de concurs se depun la 
Serviciul RUNOS până pe data 
12.11.2018, inclusiv, ora 15.00. Condiţii 
specifice de participare pentru asistent 
medical principal: -diplomă de asistent 
medical generalist; -diplomă de grad 
principal; -vechimea 5 ani. Anunţul de 
concurs, bibliografia, tematica de 
concurs se află afișate la avizierul 
unităţii și pe site-ul unităţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
numărul: 0752.126.627, 0752.126.626.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Săcălaz, judeţul Timiș, cu 
sediul în comuna Săcălaz, strada a 
IV-a, nr.368, județul Timiș, organi-
zează  concurs ,  conform HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcțiilor 
contractuale vacante de: -Asistent 
social în cadrul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice; -Infirmier- 2 
posturi în cadrul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în data 
de 20.11.2018, ora 10.00; -interviul în 
data de 21.11.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: Pentru funcția de asistent 
social: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă: 6 ani. Pentru funcțiile de infir-
mier în cadrul Compartimentului Azil 
de Bătrâni: -nivel de studii- minim 

generale; -curs de infirmiere; -vechime 
în muncă- fără vechime. Candidații 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Unității Administrativ 
Teritoriale Comuna Săcălaz, ultima zi 
de înscriere: 12.11.2018. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Săcălaz, judeţul Timiș 
-Compartimentul Resurse Umane, 
telefon: 0256.367.101.

l La Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, nr.1113 din 22.10.2018, 
la anunţul cu numărul de înregistrare 
179149 al nume instituţie: Primăria 
Dobârlău, adresă: Dobârlău, nr.233, 
judeţul Covasna, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante, conform 
Legii nr.188/1999, de inspector grad 
profesional asistent, se face urmă-
toarea rectificare: -în loc de: „Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii (obligatoriu) universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul arhitec-
tură, urbanism, inginerie geodezică, 
construcţii civile;  -vechime (obliga-
toriu) 1 an în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice” se 
va citi: „Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
(obligatoriu) universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul arhitectură, urbanism, 
inginerie geodezică, construcţii civile 
industriale și agricole; -vechime (obli-
gatoriu) 1 an în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice”. 
(Prezenta rectificare nu se datorează 
Redacţiei Monitorului Oficial al 
României, Partea a III-a.) Restul 
anunţului rămâne neschimbat.

l Primăria Orașului Tășnad, județul 
Satu Mare, organizează concurs de 
recrutare pe funcția publică de 
execuție vacantă de Inspector, grad 
profesional asistent- în cadrul Servi-
ciului urbanism și amenajarea terito-
riului, 
gospodărie comunală- compartimentul 
urbanism. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: Selec-
tarea dosarelor de înscriere: în maxim 
cinci zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor; 

Proba scrisă: în data de 28.11.2018, ora 
12.00, locația Primaria Orașului 
Tășnad; Proba interviu se va comunica 
ulterior. Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției publice sunt: studii  
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diploma de 
licență sau echivalentă în ramura de 
știință arhitectură- specializarea- arhi-
tectură: domeniul urbanism- speciali-
zarea proiectare și planificare urbana, 
amenajarea și planificarea peisajului, 
urbanism și amenajarea  teritoriului, 
domeniul înginerie civilă, speciali-
zarea- înginerie urbana și dezvoltare 
regională: domeniul geografie- specia-
lizarea- planificare teritorială; vechime 
în muncă minimum 1 an. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției 
în termen de 20 zile de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al 
României. Relații suplimentare se pot 
obține la numărul de telefon 
0261.825.860 sau pe www.primaria-
tasnad.ro

l Inspecţia Muncii –instituţie a admi-
nistraţiei publice centrale, cu sediul în 
București, Str. Matei Voievod nr.14, 
Sector 2, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unei funcții contrac-
tuale de execuție vacante, după cum 
urmează: consilier, gradul profesional 
IA din cadrul Serviciului Comunicare, 
Relații cu Publicul și Preluare Apeluri 
de Urgență. 1.Condiții generale de 
participare la concurs: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din Anexă 
la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
respectiv: a) are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor apar-
ţinând Spaţiului Economic European 
și domiciliul în România; b) cunoaște 
limba română, scris și vorbit; c) are 
vârsta minimă reglementată de preve-

derile legale; d) are capacitate deplină 
de exerciţiu; e) are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; f) îndeplinește condiţiile de studii 
și, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, 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 săvâr-
șite cu intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. 2.Condiţii specifice de 
participare la concurs: Pentru postul 
de consilier gradul profesional I A din 
cadrul Serviciului Comunicare, Relații 
cu Publicul și Preluare Apeluri de 
Urgență: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniile/ramurile: filologie, științe 
ale comunicării, științe juridice, științe 
economice, științe administrative, 
științe inginerești; -vechimea în specia-
litatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 5 ani și 6 uni; -cunoș-
tinţe de operare PC -nivel de bază sau 
perfecţionări/specializări dovedite prin 
deţinerea unui certificat/ atestat. 3.
Concursul se desfășoară la sediul 
Inspecţiei Muncii din Str. Matei 
Voievod nr.14, Sector 2, București, 
după cum urmează: -dosarele de 
înscriere se vor depune în perioada 
29.10 -12.11.2018, după următorul 
program: de luni până joi între orele 
08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-
14:00, la Serviciul Gestiune Resurse 
Umane și Formare Profesională, 
camera 301, etaj 3; -proba scrisă -are 
loc în data de 20.11.2018, ora 10:30; 
-data și ora susținerii interviului se 
afișează odată cu rezultatele la proba 
scrisă; -în cadrul interviului vor fi 
testate și cunoștinţele de operare PC în 
cazul candidaților care nu dețin certi-
ficat/atestat. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune la sediul Inspec-
ţiei Muncii -Serviciul Gestiune Resurse 
Umane și Formare Profesională, etaj 
3, camera 301, în perioada de 29.10- 

 Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în con-
formitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 
219/30.07.2018, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren in suprafata de 
1058,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
municipiul Alexandria, strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25528.
 Licitaţia va avea loc în data de 14.11.2018 orele 11:30 la sediul Primăriei Municipiului Alexan-
dria, str. Dunării, nr. 139.
 Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei 
municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
 Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului ad-
ministrativ, cu modificările si completările ulterioare. 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din 
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int. 132

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
3333333333333333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333 
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33 
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3-
t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3 
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 fi33c3, cop33 dup3 C33tific3tul 
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3 
co3fid33ţ33l3t3t3,co3fid33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3-
p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333  3ch3t3333 33333ţ333 
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3 
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33, 
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot fi v33u3l333t3, co3d3ţ33l3 
d3d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3fiș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul 
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3, 
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic. 
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.
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GATA!
Simplu, nu?

12.11.2018 inclusiv, după următorul 
program: de luni până joi între orele 
08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-
14,00 la Serviciul Gestiune Resurse 
Umane și Formare Profesională, 
camera 301, etaj 3; Condiţiile de parti-
cipare la concurs, bibliografiile și actele 
solicitate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere sunt afișate la sediul 
Inspecţiei Muncii și pe site-ul: www.
inspectiamuncii.ro. Relaţii  suplimen-
tare  se  pot  obţine la  telefon: 
021.302.70.82 de la doamna Băbescu 
Elena-Tabita, consilier.

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l 3 camere, Cotroceni, parter/3, 
mobilat lux, renovat, imbunatatiri, a/c. 
0723619619, 0723632003.

CITAȚII  
l Domnul Cioroianu Ion este chemat 
la Judecătoria Craiova în calitate de 
pârât în dosarul nr.7787/215/2018, 
complet Civil 1, cu termen la data de 
06.11.2018, reclamant fiind Andrei 
Simona.

l Numitul Arhip Vasile, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în orașul Podu 
Iloaiei, str. Duzilor 70, jud. Iași, este 
chemat la 26 noimebrie 2018, ora 8.30, 
la Judecătoria Iași, str. Anastasie Panu 
25 Iași, jud. Iași, camera sala 5, 
c o m p l e t  C 3 9 M ,  î n  d o s a r u l 
13276/245/2018 divorț cu minori, exer-
citarea autorității părintești, stabilire 
domiciliu minor, pensie de întreținere, 
în care este pârât, în contradictoriu cu 
reclamanta Arhip Viorica.

l Se citează Simon Christine în dosar 
837/217/2012* al Judecătoriei Dara-
bani la data de 13 Nov 2018

l Numitul Ghidic Gelu cu domiciliul 
în localitatea Făget, Margina, jud. 
Timiș, este chemat în judecată, în 
dosarul 294/297/2018 al Tribunalului 
Săveni, în contradictorie cu recla-
manta Ghidic Jenica cu domiciliul în 
Cișmănești, jud. Botoșani, litigiu 
având ca obiect divorţ din culpă 
comună precum și păstrarea numelui 
din căsătorie Ghidic.

l Numitul Baciu Paul, domiciliat în 
Voluntari, b-dul Dunării, nr. 54, jud. 
Ilfov, este citat pentru data de 
07.11.2018 la Judecătoria Darabani, în 
dosar 1280/217/2017 având ca obiect 

Prtaj succesoral, în calitate de pârât, 
reclamant Baciu Florin. 

l Se citează numitul Radu Lucian în 
calitate de pârât la Judecătoria 
Craiova, în dosarul nr.8203/215/2018, 
cu termen de judecată la data de 
3.12.2018, ora 9.00, complet civil 25 
(fost ccom 9), dosar având ca obiect 
declararea judecătorească a morţii.

l Se citează numita Chira Elena, în 
calitate de pârâtă, în proces având ca 
obiect divort, cu reclamantul Chira 
Ion, în data de 16.11.2018, orele 9.00, 
în dosar nr. 4001/318/2018.

l Se citează pârâta Iacob Constanţa 
cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
Fetești, str. Plantaţiei nr. 8, jud. 
Ialomiţa, pentru data de 1 noiembrie 
2018 la Judecătoria Fetești în dosarul 
nr. 2723/229/2017 având ca obiect 
modificare măsuri privind copilul.

DIVERSE  
l Aceasta informare este efectuata de 
S.C. Sifee Terra Heat S.R.L., str. Mihai 
Viteazu, nr. 11, comuna Selimbar, judet 
Sibiu, ce intentioneza sa solicite de la 
SGA Timis - Administraţia Bazinală 
de APĂ Banat, aviz de gospodarire a 
apelor pentru realizarea lucrarilor de 
“Foraj experimental sonda apa geoter-
mala” pentru care s-a emis Certificatul 
de Urbanism numarul 660 din 
29/06/2018 (amenajare careu foraj si 
parcare) propus a fi amplasat in 
comunei Giroc, satul Chisoda, intra-
vilan, judetul Timis. Aceasta investitie 
este noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor 
nr. 107/1996, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare. Persoanele care 
doresc sa obtina informatii suplimen-
tare cu privire la solicitarea avizului de 
Gospodarire a Apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa mentio-
nata. Persoanele care doresc sa trans-
mita observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, 
jud. Prahova, cod postal 100329, tel/
fax: 0742.235.344.

l Comunicare sentință civilă nr. 
10.094/2018 pronunțată de Judecă-
toria Iași în dosarul nr. 24798/245/2017 
în numele legii hotărăște: Admite în 
parte acțiunea formulată de reclamata 

F a n d a r a c  D o i n a ,  C N P 
2870327226761, cu domiciliul în sat 
Glodenii Gîndului, str. Hotarul Vechi, 
nr.25, com. Țibănești, jud. Iași în 
contradictoriu cu pârâtul Fandarac 
Constantin ,CNP 1760109225648, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Dagîța, com. Dagîța. Dispune desfa-
cerea căsătoriei înregistrate sub nr. 28 
din 24 august 2014 în Registrul de 
stare civilă a Comunei Țibănești ,jud. 
Iași din culpă comună. Dispune ca 
reclamanta să revină la numele avut 
anterior căsătoriei de „ Busuioc”. 
Obligă pârâtul să plătească reclamatei 
cheltuieli de judecată în cuantum de 
360 lei reprezentând 100 lei taxă judi-
ciară de timbru și 260 lei suma avan-
sată cu titlu de remunerație pentru 
serviciu de asistență judiciară prestat 
de curatorul special în persoana avoca-
tului Archip Georgiana din Baroul 
Iași. Cu apel în termen de 30 zile de la 
comunicare. Cererea de apel, însoțită 
de motivele sale, se va depune la Jude-
cătoria Iași. Pronunțată prin punerea 
soluției la dispoziția părților prin 
mijlocirea grefei instanței azi, data de 
04.10.2018.

l Subscrisa Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, 
reprezentata prin reprezentată prin av. 
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de 
lichidator judiciar al Aynvert Invest 
SRL desemnat prin hotararea nr.5939 
din data de 23.10.2018, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civila in dosar nr. 2968/3/2018, notificã 
deschiderea falimentului prin proce-
dura simplificata prevazuta de Legea 
nr. 85/2014 împotriva Aynvert Invest 
SRL, cu sediul social in București 
Sectorul 5, Str. VEDEA, Nr. 7, Bloc 
87E, Scara 5, Etaj 2, Ap. 13, CUI  
25094752, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/1774/2009. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva Aynvert Invest SRL, vor 
formula declaratie de creanta care va 
fi inregistrata la grefa Tribunalului 
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 2968/3/2018, in 
urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul supli-
mentar al creantelor 12.11.2018; b) 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creantelor 03.12.2018; c) termenul 
pentru depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-

mentar; d) termen pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv consolidat 
21.12.2018.

l SC Supercom SA, cu domiciliul în 
Mun.București, Sectorul 2, str.Gher-
ghiţei, nr.23C, titulari ai planului/
programului PUZ Construire clădire 
de birouri S+P+4E, în mun.București, 
Sector 2, str.Gherghiţei, nr.21, nr.
cadastral 212708, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menţionat și declan-
șarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului poate 
fi consultată la sediul Agenţiei Regio-
nale pentru Protecţia Mediului Bucu-
rești, din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, de luni până vineri, între 
9.00-12.00. Observaţii/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul 
ARPMB în termen de 15 zile de la 
data publicării anunţului.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Bratovoești, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.3, 6, 8, 23, 40  începând cu data 
de 02.11.2018, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Comunei Bratovoești, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii 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 Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Această informare este efectuată de 
SNTGN Transgaz SA, Piața C.I.
Motaș, nr.1, CP 551130, loc.Mediaș, 
jud.Sibiu, tel.0269.803.333, fax: 
0269.839.029, e-mail: cabinet@tran-
sgaz.ro, ce intenţionează să solicite de 
la AN Apele Române -Administrația 
Bazinală de Apă Argeș-Vedea -SGA 
Ilfov-București, aviz de gospodărire a 
apelor pentru realizarea lucrărilor 
aferente investiției „Conductă de 
transport gaze naturale Ø20 „Plătă-
rești -Bălăceanca. Reconsiderare 
traseu conductă”, amplasate în jud.
Călărași -UAT Fundeni și jud.Ilfov 
-UAT Cernica. Această investiţie este: 
construire conductă de transport gaze 
naturale înaltă presiune Dn 500mm în 
lungime de 15.500m între Plătărești și 
Bălăceanca. Ca rezultat al procesului 
de producţie vor rezulta .......-......
(temporar/permanent) următoarele 
ape uzate: .......-......, ce se vor evacua în 
......-........(denumirea emisarului) după 
ce au fost epurate prin ......-.....(metoda 

de epurare). Această solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obţină informaţii supli-
mentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
menţionată. Persoanele care doresc să 
transmită observaţii, sugestii și reco-
mandări se pot adresa solicitantului 
sau la adresa: ing.Șerbănescu Adrian, 
șef Atelier 8B, tel.0269.803.471, e-mail: 
adrian.serbanescu@transgaz.ro, fax: 
0269.841.839, după data de 29.10.2018.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor Galfinband 
SA. Subscrisa Casa de Insolvență 
ISTRU SPRL Filiala Brăila, cu sediul 
social în Brăila, bd.Al.I.Cuza, nr.84, 
jud.Brăila, tel.0239.682.944, fax 
0239.682.800, nr. RFO II 0875, CIF 
RO36929620, office@ciistru.ro, www.
ciistru.ro, în calitate de administrator 
judiciar al GALFINBAND SA- în 
insolvență, in insolvency, en proce-
dure collective, cu sediul în Mun.
Galați, Calea SMÎRDAN, Nr.2A, jud.
Galaţi, înregistrată la ORCT Galați 
sub  nr.J17 /49 /1991  ș i  având 
CUI:RO1633663, desemnat prin 
sentința civilă nr.278/12.10.2018 
pronunțată de Tribunalul Galați în 
dosarul nr.1481/121/2018, în confor-
mitate cu prevederile art.53 alin.1 din 
Legea nr.85/2014 coroborat cu preve-
derile Legii nr.31/1990, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor pentru data de 26.11.2018, 
ora 12.00 la sediul societății situat în 
Mun.Galați, Calea SMÎRDAN, 
Nr.2A, jud.Galaţi, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor ţinut de Depozitarul Central la 
sfârsitul zilei de 02.11.2018 conside-
rată ca dată de referinţă, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1.Desemnarea 
administratorului special care va 
reprezenta interesele acționarilor în 
procedura de insolvență a societății, 
potrivit Legii 85/2014. Termenul 
limită până la care se pot depune 
candidaturi este data de 02.11.2018. 
Lista cuprinzând informații cu privire 
la numele, calificarea profesională și 
domiciliul persoanelor propuse 
pentru funcția de administrator 
special se va afla la dispoziția acționa-
rilor pe website-ul societății și la 
administratorul judiciar, putând fi 
consultată și completată. Propunerile 
vor fi transmise la sediul administra-
torului judiciar în plic închis, sau prin 
e-mail având semnătura electronică 
extinsă încorporată la adresa: office@
galfinband.ro urmând a fi recepțio-
nate până cel mai târziu la data de 
02.11.2018. Începând cu data de 
25.10.2018, zilnic, de luni până vineri, 
toate documentele și materialele 
informative referitoare la problemele 
incluse în ordinea de zi sunt disponi-
bile la sediul administratorului judi-
ciar precum și pe website-ul societăţii: 

 Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în con-
formitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 
241/24.08.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 65,00 
mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in muni-
cipiul Alexandria, strada Alexandru Ghica, nr. 107P, nr. cadastral 25596.
 Licitaţia va avea loc în data de  14.11.2018 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alex-
andria, str. Dunării, nr. 139.
 Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei 
municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
 Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului ad-
ministrativ, cu modificările si completările ulterioare . 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din 
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.

 Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în con-
formitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 
220/30.07.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 
1546,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
municipiul Alexandria, strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25081.
 Licitaţia va avea loc în data de 14.11.2018 orele 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexan-
dria, str. Dunării, nr. 139.
 Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei 
municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
 Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului ad-
ministrativ, cu modificările si completările ulterioare . 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din 
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132
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www.galfinband.ro. Conform dispozi-
țiilor art.13 alin.1 din Regulamentul 
CNVM nr.6/2009, fiecare acționar are 
dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale, urmând a primi un 
răspuns în conformitate cu dispozi-
țiile legale. Accesul acţionarilor 
îndreptăţiţi să participe la Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor este 
permis prin simpla probă a identităţii 
acestora, făcută în cazul persoanelor 
fizice cu actul de identitate, iar în 
cazul persoanelor juridice şi a actio-
narilor persoane fizice reprezentate, 
cu împuternicirea dată persoanei 
fizice care le reprezintă. Persoana 
fizică ce  reprezintă  societatea trebuie 
să aibă asupra sa certificatul consta-
tator al societăţii ce o reprezintă, nu 
mai vechi de 30 zile, din care să 
rezulte că persoana care dă împuter-
nicire este reprezentantul legal al 
societăţii. Reprezentarea acţionarilor 
în AGA se poate face şi prin alte 
persoane decât acţionarii, în baza 
unei împuterniciri speciale sau gene-
rale. Împuternicirea specială poate fi 
acordată oricărei persoane pentru 
reprezentare într-o singură adunare 
generală şi conține instrucțiuni speci-
fice de vot din partea acționarului, cu 
precizarea clară a opțiunii de vot 
pentru fiecare punct înscris pe 
ordinea de zi. Acționarul poate 
acorda o împuternicire valabilă 
pentru o perioadă care nu va depăşi 3 
ani, permițând reprezentantului său a 
vota în toate aspectele aflate în dezba-
terea adunărilor generale ale acționa-
rilor a unuia sau mai multor emitenți 
identificați în împuternicire, în mod 
individual sau printr-o formulare 
generic referitoare la o anumită cate-
gorie de emitenți, inclusiv în ceea ce 
priveşte acte de dispoziție, cu condiția 
ca împuternicirea să fie acordată de 
către acționar, în calitate de client, 
unui intermediar definit conform 
prevederilor art.2 alin.(1) pct.20 sau 
unui avocat- în condițiile art.17 ind.1 
din Regulamentul 6/2009. Acționarii 
nu pot fi reprezentați pe bază de 
împuternicire de către o persoană 
care se află în conflict de interese în 
sensul prevederilor art.92 pct.15 din 
Legea nr. 24/2017. Formularele de 
procuri speciale se pot obţine înce-
pând cu data de 25.10.2018 de la 
sediul administratorului judiciar 
menționat mai sus sau de pe websi-
te-ul societății www.galfinband.ro. 
Procura se completează şi  se 
semnează în 3 exemplare originale: un 
exemplar original al procurii se va 
depune la sediul societății în Mun.
Galați, Calea SMÎRDAN, Nr.2A, jud.
Galaţi, până la data de 22.11.2018, 
ora 09.00, un exemplar va fi înmânat 
reprezentantului şi un exemplar va fi 
păstrat de acţionarul reprezentat. 
Acţionarii înregistraţi la data de refe-
rinţă au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de Adunarea 
Generală ale Acţionarilor, prin utili-
zarea formularului de vot prin cores-
pondenţă pus la dispoziţei pe site-ul 
societăţii, iar formularul de vot prin 

corespondență poate fi transmis 
însoţit de copia actului de identitate 
(în cazul acționarilor persoane fizice) 
sau a certificatului de înregistrare al 
acţionarului (în cazul acţionarilor 
persoane juridice), în condițiile legii, 
în original, la sediul administratorului 
judiciar, până cel târziu la data de 
22.11.2018. Votul prin corespondență 
este anulat în situația în care acțio-
narul care şi-a exprimat votul în acest 
mod participă personal sau prin 
reprezentant la adunarea generală. 
Dacă persoana care reprezintă acțio-
narul prin participare personală la 
adunarea generală este alta decât cea 
care a exprimat votul prin corespon-
dență, atunci, pentru valabilitatea 
votului său, aceasta prezintă la 
adunare o revocare scrisă a votului 
prin corespondență, semnată de acți-
onar sau de reprezentantul care a 
exprimat votul prin  corespondență. 
Acest lucru nu este necesar dacă acți-
onarul sau reprezentantul legal al 
acestuia este prezent la adunarea 
general. Dacă în data de 26.11.2018 
Adunarea Generală a Acţionarilor nu 
îndeplineşte condiţiile de cvorum, se 
convoacă o nouă Adunare Generală a 
Acţionarilor în data de 27.11.2018, 
ora 12.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi 
dată de referinţă şi aceeaşi ordine de 
zi. Condițiile de cvorum pentru noua 
şedință sunt stabilite potrivit legii. 
Informaţii suplimentare puteţi obţine 
la sediul societății, la sediul adminis-
tratorului judiciar sau la telefon 
0239.682.944. Conform art.53 alin.2 
din legea 85/2014 ”Dacă adunarea 
asociaţilor/acţionarilor/ membrilor, 
convocată potrivit alin.(1), nu desem-
nează un administrator special, debi-
torului i se va ridica dreptul de 
administrare, dacă acesta nu a fost 
deja ridicat, iar debitorul, respectiv 
asociaţii/acţionarii/membrii sunt 
decăzuţi din drepturile recunoscute 
de procedură şi care sunt exercitate 
prin administrator special”. Conform 
art.54 din legea 85/2014 “Mandatul 
administratorilor statutari încetează 
de la data ridicării dreptului de admi-
nistrare sau de la data desemnării 
administratorului special. Încetarea 
mandatului impune obligaţia predării 
gestiunii”. Conform art.56 alin.2 din 
legea nr.85/2014 “După ridicarea 
dreptului de administrare, debitorul 
este reprezentat de administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar, care îi 
conduce şi activitatea de afaceri, iar 
mandatul administratorului special 
va fi redus la a reprezenta interesele 
acţionarilor/asociaţilor/ membrilor”.

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica 
terasa (constructie fara teren neintabu-
lata) in suprafata de 432 mp situata in 
Bucuresti, Str. Constantin Ghercu 
nr.16, 18, 20, 22 proprietatea debitoarei 
S.C Printesa Mea Impex SRL, la pretul 
de 28.770 EUR, pret redus cu 30% fata 
de valoarea de evaluare. Licitatia va 

avea loc in zilele de 1, 5 si 9 noiembrie 
2018, orele 15 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 
47 jud. Prahova. Regulamentul de 
vanzare si caietul de sarcini se pot 
obtine de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Relatii suplimentare la tel. 
0728.878298.

l SC Corydob Impex SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator judi-
ciar anunta vanzarea la licitatie a 
urmatoarelor bunuri mobile aflate in 
patrimoniul debitoarei, si anume: 
autoutilitara Peugeot Boxer, an fabri-
catie 2000, la pretul de 2.625 lei, mobi-
lier birou la pretul de 215 lei, rezervor 
bazin la pretul de 11.050 lei, distribu-
itor pompa la pretul de 3.000 lei. Pretul 
de pornire al licitatiei este redus cu 
50% din cel stabilit in raportul de 
evaluare si aprobat de Adunarea 
Creditorilor din 09.01.2017. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 
31.10.2018, 06.11.2018, 08.11.2018, 
13.11.2018, 15.11.2018, 20.11.2018, 
22.11.2018, 27.11.2018, 29.11.2018, 
04.12.2018, 06.12.2018, 11.12.2018, 
13.12.2018, 18.12.2018, 20.12.2018, 
08.01.2019, 10.01.2019, 17.01.2019, 
23.01.2019, 29.01.2019, orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimen-
tare la telefon 0344104525.

l Compania Energopetrol SA, socie-
tate in reorganizare, prin adminis-
trator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde prin licitatie publica, teren in 
suprafata de 2.143 mp (suprafata 
exacta urmand a fi stabilita, dupa 
dezembrarea terenului), din terenul 
situat in Campina, Str. Industriei, nr. 3 
Bis, Judetul Prahova, impreuna cu 
constructiile situate pe acesta, 
respectiv C1, C2, C3 si C4, la pretul 
total de 150.000 euro, fara TVA. Lici-
tatia se va organiza la sediul adminis-
tratorului judiciar in data de 
18.05.2018, ora 14:00, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data 
de 21.05.2018, 23.05.2018, 04.06.2018, 
06.06.2018, 08.06.2018, 11.06.2018, 
13.06.2018, 15.06.2018, 18.06.2018, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile 
de inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua 
cu 48 de ore inaintea datei tinerii licita-
tiei, mai multe relatii precum si achizi-
tionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul administrato-
rului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 32, Judetul 
Prahova, la numerele de telefon 
0787344547/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Debitorul SC SANGRIA COM 
SRL -în faliment, prin lichidator judi-
ciar DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII 
S.P.R.L., scoate la vânzare: Mijloace 
fixe (carmangerie) aparținând SC 

SANGRIA COM SRL- în faliment, 
prețul de pornire al licitației pentru 
fiecare bun în parte este diminuat cu 
80% față de prețul din Raportul de 
evaluare întocmit în aprilie 2016, 
exclusiv TVA, iar lista cu aceste 
bunuri poate fi obținută de la lichida-
torul judiciar. Prețul Caietului de 
sarcini este de 500 lei exclusiv TVA şi 
poate fi achitat cu OP în contul nr. 
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING BANK – Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului  
judiciar Dinu Urse şi Asociații SPRL 
sau în numerar la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzesti nr.71, et.5, sector 1.  Partici-
parea la licitație este condiționată de 
consemnarea în contul nr. RO77 
PIRB 4211 7270 1400 1000,  deschis 
la Piraeus Bank Romania, Sucursala 
Panduri, până la data şi ora stabilită 
pentru şedința de licitație, a garanției 
de 10% din prețul de pornire al licita-
ției pentru bunul pentru care se lici-
tează şi de achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietului de sarcini. 
Prima şedință de licitație a fost fixată 
în data de 12.11.2018, ora 15.00 iar 
dacă acestea nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de licitații 
vor fi în data de:  19.11.2018, 
26.11.2018, 03.12.2018, 10.12.2018, 
17.12.2019, 07.01.2019, 14.01.2019 si 
21.01.2019, 28.01.2019 ora 15.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr.71, et. 5, sector 1. Pentru relații 
suplimentare sunați la 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com.

l Invitație de participare. Fundația 
Centrul pentru Politici şi Servicii de 
Sănătate (CPSS) -în calitate de achi-
zitor -intenţionează să atribuie 
contractul „Servicii de organizare de 
evenimente” ,  cod  CPV CPV: 
79952000-2 Servicii pentru eveni-
mente, prin derularea unei proceduri 
simplificate, conform prevederilor 
Legii nr.98/2016 (art.113). Achiziţia 
serviciilor se face în cadrul şi pentru 
proiectul „Îmbunătățirea calității 
serviciilor de urgență prespitaliceşti 
şi spitaliceşti prin dezvoltarea şi 
implementarea unui program de 
formare, etapa 2” finanțat prin 
Programul de Cooperare Elveți-
ano-Român. Descrierea detaliată a 
serviciilor, a cantităților solicitate, 
precum şi toate informațiile aferente 
serviciilor se regăsesc în invitația de 
participare şi caietul de sarcini. 
Durata contractului va fi până la 
data de 30.04.2019, cu posibilitatea 
de prelungire prin acordul părților, 
iar  valoarea est imată este de 
380.000,00 lei fără TVA. Criteriul 
aplicat pentru stabilirea ofertei câşti-
gătoare: „prețul cel mai scăzut”, cu 
respectarea cerințelor invitației de 
participare şi caietului de sarcini. 
Elaborarea ofertelor şi atribuirea 
contractului se va face conform 
prevederilor invitației de participare, 
în baza si conform căreia se va 
efectua selectarea ofertelor, aceasta 

cuprinzând criteriile minime de cali-
ficare, detalierea calitativă şi cantita-
tivă a serviciilor necesare a se 
achiziționa. Documentația de atri-
buire se poate descărca de la adresa 
http://cpss.ro/ro/achizitii-publice.
html sau se poate solicita prin e-mail. 
Invităm toți operatorii economici 
interesați să ne contacteze pentru 
orice informații suplimentare, pentru 
obținerea documentației de atribuire 
sau pentru clarificări, prin următoa-
rele modalități de contact: sediu 
nostru din Str. Intrarea Gădinți nr. 4, 
sector 1, Bucureşti, adresa de e-mail 
infomed@cpss.ro sau fax la nr. 
021.252.17.94. Până cel mai târziu la 
data de 08.11.2018 ora 10:00, invităm 
toți operatorii economici interesați să 
ne transmită oferta, întocmită în 
termenii prevăzuți în documentația 
de atribuire (aceasta fiind data şi ora 
limită de depunere a ofertelor).

PIERDERI  
l Pierdut pentru Lorincz J.Marton I.I. 
F19/131/2004, CUI.20749622 certificat 
de inregistrare seria B nr.2118828, si 
c e r t i f i c a t e l e  c o n s t a t a t o a r e 
nr.7725/11.04.2013. Declar nule.  

l Pierdut certificat constatator 
nr.22749/05.11.2014 pentru sediul 
secundar din com.Corund, sat.Corund 
nr.1492 pe numele de Lorincz Margit 
I.I. CUI.20772927, F19/217/2001. 
Declar nul.

l Pierdut Certificat de Atestare Profe-
sională eliberat de ARR Argeş pe 
numele Ioan Alexandru Gabriel. Se 
declară nul.

l Pierdut card tahograf  seria 
0000000009F010  eliberat la 23.08.2017 
de ARR Tulcea pe numele: Bratu 
Mihai -Daniel. Se declară nul.

l Pierdut autorizaţie construcţie 
258/15.12.2006 şi proces verbal recepţie 
construcţie 164/15.12.2009, emise de 
Primăria Otopeni pe numele Bumbeş 
Alexandru.

l Pierdut legitimaţie de student, emisă 
de Universitatea Titu Maiorescu, pe 
numele Băjenaru Ana –Maria, 
studentă la Facultatea de Medicină 
Dentară.

l Pierdut certificat de înmatriculare al 
SC Brand Creative SRL, CUI 
24931987 seria B nr. 1751374 emis la 
data de 09.01.2009 de ONRC Ilfov şi 
certificat constatator original. Le 
declar nule.

l SC Marmoflex SRL cu sediul in loc. 
Nasaud, str. Vasile Nascu, nr. 28A, jud. 
Bistrita Nasaud, avand CUI 17386926, 
J06/276/2005, declar pierdut certificat 
constatator emis de Oficiul Registrului 
Comertului, de pe langa Tribunalul 
Bistrita Nasaud, al sediului social din 
str. Vasile Nascu, nr. 28A, loc. Nasaud, 
jud. Bistrita Nasaud. Il declar nul. 


