şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi

Joi, 3 octombrie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

➤ alege ziua apariţiei

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

OFERTE SERVICIU
l SC Alpin 2003 SRL, Poiana Brașov,
str. Poiana Doamnei nr. 9, J8/2469/2016,
RO 15530765, angajează, maseur de
intreținere și relaxare, COR 514204.
Rugăm CV la adrian.chiper@yahoo.
com
l SC Sedan Construct SRL, str. Brândușelor, nr. 92, bl. 41A, sc. A, ap. 34,
J08/392/2007, RO 21049520, angajează
muncitor necalificat în construcții, COR
931301. Rugăm CV la adrian.chiper@
yahoo.com
l SC GN Hospitality Group SRL angajeaza: Ajutor bucatar x 2; ingrijitor
spatii hoteliere x 4. Se ofera salariu
motivant, cazare, masa si transport.
Informatii la numar telefon
0730.444.788.
l SC Gusunlife SRL angajează
muncitor manipulare și pregătire
furaje, în localitatea Gemenele, strada
Brăilei, nr. 1A, construcţia C4, judeţul
Brăila, pe perioadă nedeterminată.
Salariu 2080 lei brut, 8 ore pe zi. Se
asigură cazare, fără studii. Nr. telefon
0735/186024.
l Primăria Găneasa- Ilfov organizează
în data de 29.10.2019 concurs recrutare
3x Muncitor calificat. Detalii la
021.351.30.60.
l Alu Menziken, companie elveţiană
specializată în extrudarea aluminiului,
sediul: Medieșu Aurit, jud.Satu Mare,
este în căutarea unui Manager Matriţerie (COR 112029). Cerinţe: experienţă
specifică în extrudarea aluminiului,
întreţinerea și repararea matriţelor de
minim 5 ani, utilizare SAP, f luent în
engleză. Atribuţiii: coordonarea echipei
de matriţeri, evaluarea costurilor de
întreţinere/ reparaţie matriţe, supraveghere modificări de funcţionare/ reparaţii matriţe, implicare în înbunătăţirea
și formarea noilor angajaţi din departementul său. Cei interesaţi pot să aplice
la office.ro@alu-menziken.com. Detalii
la nr. de telefon: 0749.047.630.
l Consiliul Județean Prahova, cu
sediul în Ploiești, b-dul Republicii,
nr.2-4, Palatul Administrativ, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea unei funcţii vacante de natură
contractuală de inspector de specialitate, grad profesional IA, la Serviciul
Administrare Clădiri din cadrul Aparatului de Specialitate al Consiliului
Judeţean Prahova. Condiţii generale:
Pentru a ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții generale, conform art. 3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice: -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei: 7 ani; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, în domeniul știinţelor
economice. Concursul se va organiza
conform calendarului următor: -04
octombrie 2019-17 octombrie 2019, ora
16.00: termen pentru depunerea dosa-
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relor; -18.10.2019-21.10.2019 -selecția
dosarelor; -28 octombrie 2019, ora
10.00: proba scrisă; -31 octombrie 2019,
ora 10.00: proba interviu. Dosarul de
concurs va conține obligatoriu documentele așa cum sunt stabilite în art.6
al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Dosarele se depun la sediul Consiliului
Judeţean Prahova, Ploiești, b-dul Republicii, nr.2-4, cam.524, et.5, nr. de
telefon: 0244.514.545, int.183. Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul
Consiliului Județean Prahova: www.
cjph.ro -Informații Publice -Oportunități de Angajare -Consiliul Județean.
l Centrul de Cercetări și Încercări în
Zbor, cu sediul în str.Aviatorilor, nr.10,
din loc. Ghercești, jud.Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea a două posturi
vacante de personal civil contractual: -1
post -Şef Laborator Cercetare Ştiinţifică
Testare Evaluare și Aeronavigabilitate,
din cadrul Secţiei Cercetare Ştiinţifică
și Aeronavigabilitate, domeniul Aeronautic; -1 post -Şef Laborator Modelare și
Simulare Produse Aeronautice, din
cadrul Secţiei Cercetare Ştiinţifică și
Aeronavigabilitate, domeniile Automatică /Calculatoare. Concursul pentru
cele două posturi constau în probă
interviu în data de 06.11.2019, ora
12.00. Data-limită de depunere a dosarelor și a ofertei manageriale:
04.11.2019, ora 15.30. Concursul se va
desfășura conform Legii 319/2003,
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, și Dispoziţiei secretarului de stat pentru armamente nr.DA-2
din 09.04.2019, Metodologia de încadrare pe funcţii specifice de conducere
în activitatea de cercetare-dezvoltare
din Agenţia de Cercetare pentru
Tehnică și Tehnologii Militare. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul Centrului de
Cercetări și Încercări în Zbor, cu sediul
în str.Aviatorilor, nr.10, din loc.Ghercești, jud.Dolj, unde vor fi afișate și
detaliile organizatorice necesare. Date
de contact ale secretariatului la telefonul: 0251.435.292.
l Casa de Cultură a Comunei Săcălaz,
cu sediul în localitatea Săcălaz, str.a
IV-a, nr.368, jud.Timiș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de conducere vacantă de
director al Casei de Cultură, instituție
de cultură aflată în subordinea Consiliului Local Săcălaz/Primar, conform
HG nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -proba scrisă în data
de 30.10.2019, ora 10.00; -interviul în
data de 04.11.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii universitare absolvite cu
diplomă de licență; -cunoștințe operare
calculator -nivel mediu; -fără vechime
în specialitatea studiilor. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Săcălaz, ultima zi de
înscriere: 17.10.2019. Relaţii suplimen-
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tare se pot obţine la sediul: Unitatea
Administrativ-Teritorială Săcălaz,
judeţul Timiș, Compartimentul Resurse
Umane, telefon: 0256.367.101.
l Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera”
Suceava, cu sediul în Suceava, str.
Mitropoliei, nr.4, organizează în temeiul
HG nr.286/2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014, concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție
(personal contractual): bibliotecar,
studii superioare, debutant, Secția
Împrumut pentru Adulți: 1 post.
Concursul se va desfășura astfel: -proba
scrisă în data de 25.10.2019, ora 10.00;
-interviul în data de 31.10.2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice: *pentru
postul de bibliotecar, studii superioare,
debutant, Serviciul Relații cu publicul
-Secția Împrumut pentru Adulți:
-Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă; -Cunoașterea unei limbi
străine de circulație internațională
-nivel mediu; -Cunoștințe de operare pe
calculator: cunoașterea și utilizarea
programelor MS Office (Word, Excel),
Internet -nivel mediu; -Nu se solicită
vechime. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la data afișării

anunţului, respectiv până în data de
17.10.2019, ora 14.00, la sediul administrativ al instituţiei, din strada Mitropoliei, nr.4, etajul I, Secretariat, Suceava.
Dosarele se vor verifica de către comisia
de concurs, iar rezultatele selectării
dosarelor se vor afișa la sediul administrativ și pe site-ul: www.bbsv.ro. Informaţii suplimentare și bibliografia
necesară se pot obţine de la secretariatul instituţiei, telefon: 0230.530.798.
l Primăria Comunei Bozovici, cu
sediul în comuna Bozovici, nr.251B,
judeţul Caraș-Severin, organizează
conform OG nr.57 din 3 iulie 2019,
privind Codul administrativ, concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei

publice de conducere, vacante, de șef
birou financiar-contabil: Numele funcţiei; Număr posturi: funcţie publică de
conducere: consilier clasa I, șef birou
financiar-contabil; 1. Concursul se va
desfășura astfel: -selecţia dosarelor de
înscriere; -proba scrisă în data de 04
noiembrie 2019, ora 11.00; -data și ora
probei interviu vor fi anunțate în
termen de 5 zile de la data probei scrise.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în știinţe economice;
-studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor

Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri
mobile la valoarea de piata redusa cu 45%. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în 07.10.2019, ora 13/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 14.10.2019, 21.10.2019,
28.10.2019 si 04.11.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
Valoare de piata
nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Denumire bun mobil

MASINA DE CUSUT 5 FIRE
MASINA DE CUSUT JK 786E-4-514
MASINA JK-768B-DI-4-514
MASINA DE CUSUT 5 FIRE
MASINA JK
MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd
MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd
MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd
MASINI DE CUSUT Dt 802a
MASINA DE CURATAT ATE DOIT DT-F100S
MASINA DE CUSUT dt ft 100s
MASINI DE CUSUT dt 9600m/d4
MASINI DE CUSUT dt 9600m/d4
MASINI DE CUSUT dt 9600m/d4
MASINI DE CUSUT dt 9600m/d4
GENERATOR ABUR 2 POSTURI A202
COMPRESOR CU SURUB - KAESER
REZERVOR DE AER VERTICAL 500L11 BAR CU SUPAPA
MASINA DE SPALAT RUFE BOSCH
USCATOR DE RUFE CU CONDENSATOR BOSCH
DISTRUGATOR FELLOWES99
SEIF SIGMA
ASPIRATOR ASL7
MASA DE CALCAT CU MANECAR
SIRUBA DL7200-BM1-16 LINIAR AUTOMAT
COMBINA FRIGORIFICA 361L A+ 200CM
MASINA DE CUSUT 4 FIRE
MASINA DE TAIAT MATERIAL CURRIS 8
UTILAJ CONFECTII TEXTILE PRESA LIPIT TEROMUC
IMPRIMANTA INKJET COLOR HP OFFICE JET PRO 8620
SET CANAPEA
MASUTA
MASUTA
IMPRIMANTA HP DESKJET INK ADV 2645 ALL IN ONE
Total

Unitate

Cantitate

redusa cu 45%

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
1
1
2
2
1
1
2
1
6
4
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10
1
4
3
1
1
1
1
1
1

(lei)
607,75
391,05
781,55
1215,5
1309
420,75
561
1683
347,05
3078,9
1469,6
560,45
1963,5
560,45
280,5
822,25
12025,2
873,4
465,85
471,35
307,45
34,65
100,65
495
5934,5
132
2057
734,25
606,65
124,3
706,2
144,65
54,45
41,25
66.639,65
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necesare ocupării funcţiei publice sau
cu diplomă echivalentă conform prevederilor legale; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice- minim 5 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 de zile de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei din comuna Bozovici,
nr.251B, judeţul Caraş-Severin. Relații
suplimentare se pot obţine zilnic de la
secretarul comunei Bozovici, la sediul
Primăriei Comunei Bozovici, nr.251B,
judeţul Caraş-Severin, tel. fax:
0255.242.145, e-mail: p_bozovici@
yahoo.com, persoană de contact:
secretar Jurchescu Ion, tel.
0720.052.448.
l Liceul Tehnologic „Matei Basarab”,
cu sediul în localitatea Mânăstirea, str.
Olteniței, nr.79, judeţul Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -numele
funcției: administrator financiar;
-număr posturi: 0,5, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 25.10.2019, ora 10.00; -Proba practică în data de 28.10.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 30.10.2019,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii
superioare absolvite cu diplomă de
licență în domeniul economic; -vechime
cel puţin 5 ani în sistemul bugetar;
-cunoştinţe operare PC (MS Office,
operare baze de date, navigare
Internet), programe de contabilitate;
-spirit organizatoric; -abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare; -capacitate de gestionare a timpului şi
priorităţilor. 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 Liceului Tehnologic „Matei Basarab”. Relaţii suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic
„Matei Basarab”, telefon/fax:
0242.520.017, e-mail: scoala.manastirea@gmail.com
l Liceul Tehnologic „Matei Basarab”,
cu sediul în localitatea Mânăstirea, str.
Olteniței, nr.79, judeţul Călăraşi, organizează, conform HG nr.286/23.03.2011,
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: -îngrijitor -2
posturi -Liceul Tehnologic „Matei
Basarab”; -îngrijitor -0,5 post
-Grădinița cu Program Normal Coconi.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 25.10.2019, ora 10.00;
-Proba practică în data de 28.10.2019,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
30.10.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii; -vechime cel puţin 3 ani;
-spirit organizatoric; -abilităţi de comunicare, relaţionare; -capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.
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 Liceului Tehnologic
„Matei Basarab”. Relaţii suplimentare
la sediul: Liceul Tehnologic „Matei
Basarab”, telefon/fax: 0242.520.017,
e-mail: scoala.manastirea@gmail.com
l Spitalul Clinic Colentina organizează
concurs în baza HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
pentru ocuparea pe perioadă determinată, normă întreagă, a următoarelor
posturi contractuale vacante: Boli Parazitare: -Asistent medical generalist
pr.PL -1 post (01.06.2019-27.01.2021);
Secția Neurologie II- TA: -Asistent

medical generalist PL -1 post
(09.08.2019-09.05.2021). Condiții generale de înscriere la concurs: -are cetățenie română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând spațiului economic
european şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scrisă şi
vorbită; -are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; -are capacitatea deplină de exercițiu; -are o stare
de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau alte unități sanitare abilitate; -îndeplineşte condițiile de
studii şi, după caz, de vechime sau alte
condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs; -nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârşirea
unei infracțiuni contra umanității,
contra statului, ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiției, de
fals, ori a unor fapte de corupție sau a
unei infracțiuni săvârşite cu intenție,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în
care a intervenit reabilitarea. Condiții
specifice de înscriere la concurs: Asistent medical generalist (PL): -Diplomă
de absolvire a şcolii sanitare postliceale,
certificat de membru eliberat de
OAMGMAMR vizat pentru anul în
curs, asigurare de răspundere civilă
profesională pentru anul în curs, aviz
psihiatric/psihologic (certificat medical
A5) pentru a profesa în domeniu, 6 luni
vechime în specialitate. Asistent
medical generalist principal (PL):
-Diplomă de absolvire a şcolii sanitare
postliceale, certificat de membru
eliberat de OAMGMAMR vizat pentru
anul în curs, asigurare de răspundere
civilă profesională pentru anul în curs,
certificat de grad principal, minim 5 ani
vechime în specialitate, aviz psihiatric/
psihologic (certificat medical A5)
pentru a profesa în domeniu. Actele
solicitate pentru dosarul de înscriere: a)
cerere de înscriere la concurs adresată
Managerului Spitalului Clinic Colentina, în care se va menționa postul şi
locul de muncă pentru care candidează;
b)copia actului de identitate (sau orice
alt document care atestă identitatea
potrivit legii, după caz); c)copie documente care să ateste nivelul studiilor şi
alte acte care să ateste efectuarea unor
specializări, copie diplomă bacalaureat,
copie diplomă studii postliceale, copie
grad principal; d)copie Certificat de
Membru în Ordinul asistenților medicali generalişti, moaşelor şi asistenților
medicali din România; e)copie Aviz
anual pentru autorizarea exercitării
profesiei în termen de valabilitate; f)
copie asigurare malpraxis în termen de
valabilitate; g)copie carnet de muncă
sau o adeverință care să ateste vechimea
în specialitate; h)cazier judiciar în
original; i)adeverință medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; j)curriculum
vitae format EU; k)chitanță taxă
concurs: 100RON -Asistent medical
generalist/Asistent medical generalist
principal. Adeverinta care atesta starea
de sănătate conține, în clar, numărul,
data, numele emitentului, calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit
de Ministerul Sănătății. În cazul documentului prevăzut la lit.h), candidatul
declarat admis la selecția dosarelor care
a depus la înscriere o declarație pe
propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfăşurării primei probe a
concursului. Actele prevăzute la lit.b)-g)
vor fi prezentate şi în original în vederea
conformității copiilor cu acestea.

Joi / 3 octombrie 2019
Înscrierea candidaților se va face pe
post. În cazul nepromovării concursului
se vor elibera, pe baza unei cereri adresate conducerii instituției, numai documentele depuse în original (cazier
judiciar şi adeverință medicală). După
încheierea perioadei de înscriere la
concurs nu se mai admit documente în
vederea completării dosarelor de
concurs. Etapele concursului: a)Selecția
dosarelor de înscriere; b)Proba scrisă
-probă eliminatorie dacă nu se întrunesc
50 puncte; c)Proba practică şi interviu.
Proba scrisă constă în: -redactarea unei
lucrări şi/sau în rezolvarea unor testegrilă cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de
concurs. Proba practică constă în:
-testarea abilităților practice specifice
postului. Interviul constă în: -testarea
abilităților, aptitudinilor şi motivația
candidaților. Concursul se va organiza
conform calendarului următor:
-24.10.2019 -proba scrisă, ora 10.00;
-30.10.2019 -proba practică şi interviu,
ora 10.00. Toate comunicatele se vor
face pe site-ul instituției şi la avizier.
Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS al Spitalului Clinic Colentina, cu sediul în Ștefan cel Mare,
nr.19-21, Sector 2. Dosarele pentru
înscrierea la concurs se vor depune
după cum urmează: în perioada
11.10.2019-17.10.2019, până la ora
12.00, pentru posturile vacante. Informații suplimentare se pot obține la
telefon: 021.319.17.80.
l Spitalul Clinic Colentina organizează
concurs în baza HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată şi determinată, normă întreagă, a
următoarelor posturi contractuale
vacante: Compartiment Postoperator
ATI 1: -Asistent medical generalist
debutant PL -4 posturi; -Infirmieră
debutantă -3 posturi; Secția ATI 1:
-Asistent medical generalist debutant
PL -1 post; Bloc Operator Neurochirurgie: -Asistent medical generalist PL
-2 posturi; -Infirmieră debutantă -1 post;
Bloc Operator Chirurgie: -Infirmieră
debutantă -1 post; -Brancardier -1 post;
Secția Neurologie I- TA: -Asistent
medical generalist debutant S -1 post;
-Asistent medical generalist pr.PL -1
post; -Infirmieră -1 post; Secția Neurologie II: -Asistent medical generalist PL
-2 posturi; -Asistent medical generalist
pr.S -1 post; -Infirmieră -1 post; Secția
Neurologie II- TA: -Asistent medical
generalist PL -1 post; Camera de Gardă
Neurologie: -Asistent medical generalist
PL -1 post; Secția Chirurgie Generală:
-Asistent medical generalist PL -2
posturi; Secția Clinică Chirurgie Generală: -Infirmieră -1 post; Secția Reumatologie: -Asistent medical generalist
pr.PL -1 post; Secția Clinică Dermatologie II: -Asistent medical generalist PL
-1 post; Compartiment Dermatologie
Copii: -Asistent medical generalist pr.PL
-1 post; -Asistent medical generalist PL
-1 post; -Infirmieră -1 post; Secția
Clinică Medicina Muncii: -Infirmieră -1
post; Camera de Gardă Chirurgie;
-Infirmieră -1 post; Laborator Explorări
Funcționale: -Asistent medical generalist pr.PL -1 post; Laborator Recuperare
Medicală: -Asistent medical BFT pr.PL
-1 post; Birou Registratură Medical:
-Registrator medical -3 posturi. Condiții
generale de înscriere la concurs: -are
cetățenie română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând spațiului economic
european şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scrisă şi
vorbită; -are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; -are capacitatea deplină de exercițiu; -are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza

Citație: Baragan Felix, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Craiova, B-dul Oltenia, nr. 1B, bl. T2, sc. 5, ap. 2, jud.
Dolj, este chemat la Tribunalul Dolj, din str Brestei, nr.
12, complet c6a, în ziua de 01.11.2019, ora 09:00, în
calitate de intimat pârât, în proces cu Municipiul Craiova
prin Primar în calitate de apelant reclamant pentru apel pretenții, ce face obiectul dosarului nr. 13267/215/2018.
adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau alte unități sanitare abilitate; -îndeplineşte condițiile de
studii şi, după caz, de vechime sau alte
condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs; -nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârşirea
unei infracțiuni contra umanității,
contra statului, ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciu, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals,
ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea. Condiții specifice
de înscriere la concurs: Asistent medical
generalist debutant (S): -Diplomă de
licență şi certificatul descriptiv, certificat
de membru eliberat de OAMGMAMR
vizat pentru anul în curs, asigurare de
răspundere civilă profesională pentru
anul în curs, aviz psihiatric/psihologic
(certificat medical A5) pentru a profesa
în domeniu; Asistent medical generalist
pr.(S): -Diplomă de licență şi certificatul
descriptiv, certificat principal, certificat
de membru eliberat de OAMGMAMR
vizat pentru anul în curs, asigurare de
răspundere civilă profesională pentru
anul în curs, minim 5 ani vechime în
specialitate, aviz psihiatric/psihologic
(certificat medical A5) pentru a profesa
în domeniu; Asistent medical generalist
debutant (PL): -Diplomă de absolvire a
şcolii sanitare postliceale, certificat de
membru eliberat de OAMGMAMR vizat
pentru anul în curs, asigurare de
răspundere civilă profesională pentru
anul în curs, aviz psihiatric/psihologic
(certificat medical A5) pentru a profesa
în domeniu. Asistent medical generalist
(PL): -Diplomă de absolvire a şcolii
sanitare postliceale, certificat de
membru eliberat de OAMGMAMR vizat
pentru anul în curs, asigurare de
răspundere civilă profesională pentru
anul în curs, aviz psihiatric/psihologic
(certificat medical A5) pentru a profesa
în domeniu, 6 luni vechime în specialitate. Asistent medical principal (PL):
-Diplomă de absolvire a şcolii sanitare
postliceale, certificat de membru eliberat
de OAMGMAMR vizat pentru anul în
curs, asigurare de răspundere civilă
profesională pentru anul în curs, certificat de grad principal, minim 5 ani
vechime în specialitate, aviz psihiatric/
psihologic (certificat medical A5) pentru
a profesa în domeniu. Asistent medical
principal BFT (PL): -Diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, certificat de membru eliberat de
OAMGMAMR vizat pentru anul în
curs, asigurare de răspundere civilă
profesională pentru anul în curs, certificat de grad principal, minim 5 ani
vechime în specialitate, aviz psihiatric/
psihologic (certificat medical A5) pentru
a profesa în domeniu. Infirmieră:
-Diplomă sau adeverință studii şcoală
generală, curs de infirmieră organizat de
OAMGMAMR sau curs de infirmieră
organizat de furnizori autorizați de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății -Direcția generală resurse umane şi
certificare, aviz psihiatric/psihologic
(certificat medical A5) 6 luni vechime în
activitate. Infirmieră debutantă:
-Diplomă sau adeverință studii şcoală

generală, curs de infirmieră organizat de
OAMGMAMR sau curs de infirmieră
organizat de furnizori autorizați de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății -Direcția generală resurse umane şi
certificare, aviz psihiatric/psihologic
(certificat medical A5) fără vechime în
activitate. Brancardier: -Diplomă sau
adeverință studii şcoală generală, aviz
psihiatric/psihologic (certificat medical
A5) fără vechime. Registrator medical:
-Diplomă de studii medii, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) 6
luni vechime în activitate. Actele solicitate pentru dosarul de înscriere: a)cerere
de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Clinic Colentina, în
care se va menționa postul şi locul de
muncă pentru care candidează; b)copia
actului de identitate (sau orice alt document care atestă identitatea potrivit
legii, după caz); c)opie documente care
să ateste nivelul studiilor şi alte acte
care să ateste efectuarea unor specializări, copie diplomă bacalaureat, copie
diplomă studii postliceale, copie grad
principal; d)copie Certificat de Membru
în Ordinul asistenților medicali generalişti, moaşelor şi asistenților medicali
din România; e)copie Aviz anual pentru
autorizarea exercitării profesiei în
termen de valabilitate; f)copie asigurare
malpraxis în termen de valabilitate; g)
copie carnet de muncă sau o adeverință
care să ateste vechimea în specialitate;
h)cazier judiciar în original; i)adeverință
medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului; j)curriculum vitae format EU; k)
chitanță taxă concurs: 100RON -Asistent medical generalist debutant/Asistent medical generalist/Asistent medical
generalist principal/Asistent medical
BFT principal; 50RON -Infirmieră/
Brancardier; 70RON -Registrator
medical. Adeverința care atestă starea
de sănătate conține, în clar, numărul,
data, numele emitentului, calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății. În cazul documentului prevăzut la lit.h), candidatul
declarat admis la selecția dosarelor care
a depus la înscriere o declarație pe
propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la
data desfăşurării primei probe a concursului. Actele prevăzute la lit.b)-g) vor fi
prezentate şi în original în vederea
conformității copiilor cu acestea.
Înscrierea candidaților se va face pe
post. În cazul nepromovării concursului
se vor elibera, pe baza unei cereri adresate conducerii instituției, numai documentele depuse în original (cazier
judiciar şi adeverință medicală). După
încheierea perioadei de înscriere la
concurs nu se mai admit documente în
vederea completării dosarelor de
concurs. Etapele concursului: a)Selecția
dosarelor de înscriere; b)Proba scrisă
-probă eliminatorie dacă nu se întrunesc
50 puncte; c)Proba practică şi interviu.
Proba scrisă constă în: -redactarea unei
lucrări şi/sau în rezolvarea unor testegrilă cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de
concurs. Proba practică constă în:
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-testarea abilităților practice specifice
postului. Interviul constă în: -testarea
abilităților, aptitudinilor și motivația
candidaților. Concursul se va organiza
conform calendarului următor:
-24.10.2019 -proba scrisă, ora 10.00;
-30.10.2019 -proba practică și interviu,
ora 10.00. Toate comunicatele se vor
face pe site-ul instituției și la avizier.
Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS al Spitalului Clinic Colentina, cu sediul în Ștefan cel Mare,
nr.19-21, Sector 2. Dosarele pentru
înscrierea la concurs se vor depune
după cum urmează: în perioada
03.10.2019-17.10.2019, până la ora
12.00, pentru posturile vacante. Informații suplimentare se pot obține la
telefon: 021.319.17.80.
l Școala Gimnazială Nr. 86 cu sediul
in: localitatea București, strada
Intrarea Reconstrucţiei , nr.6 A, Sector
3, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post aprobat prin H.G. nr.
286/2011, modificat și completat de
H . G . n r. 1 0 2 7 / 2 0 1 4 . D e n u m i r e a
postului: contabil șef -1 post vacant
contractual. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor:
studii superioare de specialitate în
domeniul economic, cu diplomă de
licenţă; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 5
ani. -cunoștinţe de operare pe calculator: Word, Excel și programe specifice
domeniului financiar-contabil la nivel
de instituţii publice și internet (navigare
și poștă electronică) SICAP, sistemul de
raportare FOREXEBUG. Data, ora și
locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă: data de 25.10.2019, ora
10,00 , la sediul instituţiei. Proba de
interviu: data de 29.10.2019, ora 10,00,
la sediul instituţiei. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de
17.10.2019, ora 15,00, la sediul instituţiei. Date contact: Lixandra Eugenia
tel: 0314250608.

PRESTĂRI SERVICII
l Firmă montează țiglă metalică tip
Lindab plus placări polistiren. Tel.
0755.849.716.

VÂNZĂRI GARSONIERE
l Garsonieră confort 3, str.Melinești, la
6 minute distanță de stația de metrou
Constantin Brâncoveanu. 0760.862.265.

CITAŢII
l Mascasan Maria, măr.Latis si Salagean Ana, măr.Sarb, ambele cu domiciliul necunoscut sunt citate la
J u d e c a t o r i a Tu r d a l a d a t a d e
05.11.2019, in calitate de parate in
Dos.c. nr.5931/328/2019.
l Numita Furnica Dumitra, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Municipiul
Brăila, Strada Pietrei, nr. 7, Județul
Brăila, este citată la Judecătoria Brăila
pentru data de 10 octombrie 2019, ora
13,00, complet 3S civil, în calitate de
d e b i t o a r e î n d o s a r u l c i v i l n r.
9827/196/2019, în contradictoriu cu
creditoarea S.C. Compania de Utilități
Publice Dunărea S.A. Brăila.
l Se citeaza Potirniche Marius cu
ultimul domiciliu in Georgia (GA)
SUA, la Judecatoria Arad, in ziua de
22.10.2019, ora 8.30, sala 146 Complet
C 30-2019, in calitate de parat, in
proces cu Potirniche Maricel, avand ca
obiect succesiune extraenitate. In caz de
neprezentare judecata se va face in
lipsa.

l Se citează numitul Aniculaesei Petre
Bogdan în cauza dosar nr.868/115/2019
al Tribunalului Caraș-Severin, cu obiect
exequator, având ca reclamantă pe
numita Moroianu Ioana, pentru
termenul de judecată din data de
16.10.2019.
l Numita Sandulean Mihaela, domiciliată în com.Schitu, sat Cămineasca,
județul Giurgiu, în calitate de pârâtă în
dosarul nr.593/236/2019, ce are ca
obiect înlocuire amendă cu munca în
folosul comunității, reclamantă fiind
com.Schitu, județul Giurgiu, este invitată a se prezenta la Judecătoria
Giurgiu în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunț în vederea
înmânării cererii de chemare în judecată și a înscrisurilor depuse la dosar.

DIVERSE
l ASCIOR Oltenia (Asociația
pentru Civilizația Ortodoxă) invită
oamenii de cultură să adere și să se
implice în promovarea principiilor
creștin-ortodoxe la nivelul societății
românești. Tel.0729.881.161, e-mail:
meduza100@yahoo.com
l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de administrator
judiciar provizoriu în dosarul nr.
1444/111/2019 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a Civilă, privind
pe debitoarea BURNY SRL, CUI
21782775, număr de înregistrare în
Registrul Comerțului J5/1302/2007, îi
notifică pe toți creditorii debitoarei
privind faptul că prin hotărârea
nr.932/F/2019 din data de 17.09.2019
pronunțată de Tribunalul Bihor în
dosarul nr. 1444/111/2019 s-a dispus
începerea procedurii generale de insolvență față de societatea debitoare mai
sus menționată, în temeiul art.3 coroborat cu art.38 alin.1 și art.70 din Legea
85/2014. Prin hotărârea amintită s-au
fixat termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor
la data de 01.11.2019, termenul limită
pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar
21.11.2019, termenul limită de întocmire a tabelului definitiv 16.12.2019.
Administratorul judiciar provizoriu a
convocat ședința adunării creditorilor
pe data de 29.11.2019, la ora 14:00, la
sediul acestuia din Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, ordinea
de zi urmând a fi: confirmarea administratorului judiciar provizoriu și aprobarea onorariului acestuia.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Edica Solution
SRL desemnat prin hotararea nr.4961
din data de 20.09.2019, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 43944/3/2018, notificã deschiderea falimentului prin
procedura simplificata prevazuta de
Legea nr.85/2014 împotriva Edica Solution SRL, cu sediul in București
Sectorul 6, Aleea Parva, Nr. 6, Bloc
C37, Scara 4, Etaj 4, Ap. 152, CUI
23402066, nr. de ordine in registrul
comertului J40/3708/2008. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta nascut dupa data
deschiderii procedurii insolventei impotriva Edica Solution SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului București Secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 43944/3/2018, in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in tabelul suplimentar al

creantelor 10 zile de la primirea notificării (conform Hotararii
nr.4961/20.09.2019); b) termenul limita
pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului
suplimentar al creantelor 25.10.2019; c)
termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile
de la publicarea in BPI a tabelului
suplimentar; d) termen pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv
consolidat 14.11.2019.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Evergreen
Systems SRL desemnat prin hotararea
nr.5156 din data de 27.09.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila in dosar nr. 3801/3/2019,
notificã deschiderea falimentului prin
procedura simplificata prevazuta de
Legea nr.85/2014 împotriva Evergreen
Systems SRL, cu sediul in București
Sectorul 2, Strada Traian, Nr. 177,
Demisol, Ap. 9, CUI 29527166, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/6275/2014. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de
creanta nascut dupa data deschiderii
procedurii insolventei impotriva Evergreen Systems SRL vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului București - Secţia a
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
3801/3/2019, in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor in
tabelul suplimentar al creantelor 10 zile
de la primirea notificării ( conform
Hotararii nr.4961/20.09.2019); b)
termenul limita pentru verificarea
creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 25.10.2019; c) termenul pentru
depunerea contestatiilor la tabelul
suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d)
termen pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv consolidat
14.11.2019.
l Admite acţiunea formulată de reclamanta Durnea Ștefania Ramona, CNP:
2880617226791 în contradictoriu cu
pârâtul Stefa Agim. Dispune ca exercitarea autorităţii părintești faţă de
minora Stefa Gioia Sofia, născută la
data de 5.04.2014 să se realizeze
exclusiv de mama reclamantă. Stabilește locuinţa minorei împreună cu
mama. Obligă pârâtul la plata pensiei
de întreţinere în favoarea minorei în
cuantum de ¼ din venitul net realizat
lunar, de la data introducerii acţiunii și
până la majorat. Obligă pârâtul la plata
către reclamantă a sumei de 40 lei
reprezentând cheltuieli de judecată
(taxă de timbru). Cu drept de apel în 30
de zile de la comunicare, calea de atac
urmând a se depune la Judecătoria Iași.
Pronunţată azi, 24.04.2019, prin
punerea soluţiei la dispoziţia părţilor
prin mijlocirea grefei instanţei.
l Se aduce la cunoștinţă celor interesaţi că Parohia Sfinţii Voievozi Racovăţ,
sat Racovăţ, com. Pomârla, jud. Botoșani, prin Preot paroh Budacă Teodor
Cătălin, reclamantă în dosar nr.
1944/222/2019, în contradictoriu cu
Unitatea Administrativ Teritorială
Pomârla- comuna Pomârla- prin
Primar, a introdus la Judecătoria
Dorohoi, acţiune prin care solicită să se
constate că a dobândit dreptul de
proprietate prin uzucapiune în privinţa
terenului în suprafaţă de 6510 mp, cu
destinaţia de cimitir și construcţia Biserică, teren și construcţie situate în sat
Racovăţ, com. Pomârla, jud. Botoșani,
cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de

dispoziţiile art. 1051 Cod Procedură
Civilă. Persoanele interesate pot să facă
opoziţie la Judecătoria Dorohoi cu
precizarea că, în caz contrar, în
termenul de legal de la emiterea celei
din urmă publicaţii se va trece la judecarea cererii.
l Societatea CSL Professional Custom
SRL, titular al activităţii conform
CAEN 2561 -Tratarea și acoperirea
metalelor, la adresa: București, sector 3,
str.Drumul între Tarlale, nr.41L, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a autorizaţiei de
mediu pentru activitate. Informaţiile
privind potenţialul impact asupra
mediului al activităţii pot fi consultate
la sediul APM București, str.Lacul
Morii, nr.1, sector 6, București,
tel.021.430.66.77, în zilele de luni-joi,
orele 8.00-16.30, vineri, 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic, la sediul APM București.

SOMAŢII
l România. Judecătoria Făgăraș,
județul Brașov. Dosar nr.245/226/2019.
Somație emisă în baza încheierii
pronunțată la data de 11 septembrie
2019. Se aduce la cunoștința celor interesați că petenții Tafta Ion și Tafta
Maria au introdus la Judecătoria
Făgăraș acțiune prin care solicită să se
constate că a dobândit dreptul de
proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului situat în Felmer, nr.258, com.
Șoarș, jud.Brașov, identic cu cel înscris
în CF nr.101561 Șoarș (CF vechi 1462 A
Felmer) nr.top.366, 367 cu îndeplinirea
condițiilor prevăzute de art.130 din
Decretul-Lege nr.115/1938. Persoanele
interesate pot să facă opoziție la Judecătoria Făgăraș în termen de 30 de zile
de la data afișării și publicării prezentei
somații. Somația face parte integrantă
din încheierea pronunțată de Judecătoria Făgăraș la data de 11 septembrie
2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: În conformitate cu
prevederile articolului 117 din Legea
societăților nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
și având în vedere prevederile din
Actul Constitutiv al societăţii pe
acțiuni ROMENERGO Mecanic S.A.,
cu sediul în Str. Dumitru Brumărescu
nr. 9A, Sector 4, București, înregistrată
la Registrul Comerţului sub nr.
J40/22/1990, C.U.I. 368267, (denumită
în continuare și “Societatea” sau
„REM”), Administratorul unic al Societăţii convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor ROMENERGO Mecanic S.A. pentru data de
05.11.2019, ora 10:00, adunarea
urmând a se ţine la adresa din București, sectorul 1, Calea Floreasca,
nr.175, etaj 7, sala de ședinţe, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
acţionarilor Societăţii la sfârșitul zilei
de 01.11.2019, stabilită ca dată de referinţă. Ordinea de zi a AGEA va fi
următoarea: 1. Dezbaterea și aprobarea
Raportului preliminar al Administratorului unic al societăţii privind centralizarea rezultatelor punerii în executare a
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMENERGO
Mecanic S.A. din data de 15.07.2019,
privind majorarea valorii nominale a
acțiunilor emise de societate, fără
modificarea valorii capitalului social,
hotărâre publicată în Monitorul Oficial,
partea a IV-a, nr. 3391/14.08.2019,
raportat la efectele acestei hotărâri
asupra capitalul social al REM. 2.
Constatarea împrejurării că, urmare a
centralizării rezultatelor punerii în
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executare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMENERGO Mecanic S.A. din data
de 15.07.2019, nu s-a produs nicio
modificare a valorii capitalului social al
Societăţii, aprobarea plăţii contravalorii
Compensării pentru Rotunjire în Minus
(în conformitate cu dispoziţiile pct.5
ultimul alineat din Anexa 1 la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor ROMENERGO Mecanic
S.A. din data de 15.07.2019), precum și
aprobarea înregistrării efectelor implementării Hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor ROMENERGO Mecanic S.A. din data de
15.07.2019 în Registrul Acţionarilor
Societăţii, structura acţionariatului
ROMENERGO Mecanic S.A. fiind cea
mai jos prezentată: Industrialexport
S.A.- 2.909 Acţiuni Consolidate;
ROMENERGO Holdings Overseas
S.R.L.- 5 Acţiuni Consolidate; ROMENERGO Mecanic S.A.- 6 Acţiuni
Consolidate. ---- Total: 2.920 Acţiuni
Consolidate. 3. Constatarea finalizării
procedurii de majorare a valorii nominale a acţiunilor emise de Societate, de
la valoarea nominală curentă de 0,5 lei,
pentru fiecare acţiune, la valoarea
nominală de 5.000 lei pentru fiecare
acţiune, ca urmare a punerii în executare a Hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor ROMENERGO Mecanic S.A. din data de
15.07.2019. 4. Ratificarea aprobării
modificării articolelor 8.1. (de la Art.
8.Capitalul social subscris și vărsat) și
respectiv 9.2. (din Art.9. Acţiunile) din
Actul Constitutiv al REM, care vor
avea următorul conţinut:„8.1. Capitalul
social subscris și vărsat integral de acţionari este în valoare de 14.600.000 lei,
împărţit în 2.920 acţiuni nominative în
valoare de 5.000 lei, fiecare.” „9.2.
Valoarea nominală a unei acţiuni este
de 5.000 lei”. 5. Aprobarea versiunii
actualizate a Actului constitutiv al
societății. 6. Împuternicirea Administratorului unic pentru a îndeplini toate
formalităţile necesare pentru ducerea la
îndeplinire a hotărârii AGEA, incluzând, dar fără a se limita la, semnarea
actului constitutiv actualizat al Societăţii și a oricăror alte documente necesare, chiar nemenţionate în prezenta,
îndeplinirea formalităţilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor la
Registrul Comerţului și în Registrul
Acționarilor, precum și la orice alte
autorităţi competente. Administratorul
unic poate delega oricare dintre atribuţiile sale conferite în acest sens.*****
Completarea ordinii de zi: În cel mult
15 zile de la publicarea prezentului
Convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, unul sau mai
mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social al Societăţii, pot înainta
Administratorului unic al Societăţii
cereri privind introducerea unor noi
puncte pe ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor.
Ordinea de zi completată cu punctele
propuse de acţionari, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a, cu cel puţin
10 zile înaintea Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor. Participarea la ședința Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor: La
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor pot participa și pot vota,
direct sau prin reprezentare, în baza
unei procuri speciale, toţi acţionarii
înscriși în Registrul Acţionarilor REM
la data de 01.11.2019 stabilită ca dată
de referinţă; acţionarii nu vor putea fi
reprezentaţi în adunările generale
decât prin alţi acţionari. Acţionarii
îndreptăţiţi pot participa și pot vota în
cadrul Adunării Generale Extraordi-
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ANUNȚURI

nare a Acţionarilor pe baza actului de
identitate, buletin de identitate/ carte de
identitate, pentru cetățenii români sau,
după caz, cu pașaport/ legitimație de
ședere pentru cetățenii străini, în cazul
acționarilor persoane fizice, respectiv pe
baza actului de identitate al reprezentantului legal însoțit de un document
oficial, în original, care îi atestă aceasta
calitate (certificat constatator emis de
Registrul Comerţului competent cu cel
mult 10 zile înainte de data ședinței), în
cazul acționarilor persoane juridice.
Mandatarii acționarilor persoane fizice
pot participa și pot vota în cadrul
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pe baza actului de identitate
însoțit de procura specială semnată de
acționarul persoană fizică și depusă în
prealabil la sediul Societății. Mandatarii acționarilor persoane juridice pot
participa și pot vota în cadrul Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor
pe baza actului de identitate al mandatarului, însoțit de procura specială
semnată de reprezentantul legal și de
certificatul constatator emis de Registrul
Comerţului competent care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului procurii speciale, ambele depuse în
prealabil la sediul Societății. În cazul în
care nu se vor îndeplini condiţiile legale
privind ținerea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor la data
primei convocări, se reprogramează
ședinţa pentru data de 06.11.2019, la
aceeași oră, în același loc și cu aceeași
ordine de zi, iar data de referință, stabilită pentru identificarea acţionarilor
îndreptăţiţi să participe și să voteze în
cadrul Adunării Generale Extrardinare
a Acționarilor, rămâne aceeași. Administratorul unic al ROMENERGO Mecanic
S.A. Poenaru Corneliu- Adrian.

30.09.2019. Cel mai mare pret oferit la
data prezentului anunt este de 4.000,00
lei cu TVA, pasul de supraofertare este
de 10% din valoarea ofertata fara TVA.
Persoanele interesate vor achizitiona
caietul de prezentare în suma de 500,00
lei fara TVA de la sediul lichidatorului și
vor depune oferta impreuna cu taxa de
garanţie de 400,00 lei pana la data de
10.10.2019. Licitatia va avea loc la data
de 11.10.2019 ora 10/30 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax: 0244
519800.

l Radcar Autoserv SRL prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL anunta
vanzarea prin licitatie publica pornind
de la cel mai mare pret oferit a 17 bunuri
mobile din averea debitoarei (cabina de
vopsit, centrale electrice, siteme monitorizare, mobilier) vanzare aprobata de
Adunarea creditorilor din data de
30.09.2019. Cel mai mare pret oferit la
data prezentului anunt este de 18.240,00
lei fara TVA, pasul de supraofertare este
de 10% din valoarea ofertata fara TVA.
Persoanele interesate vor achizitiona
caietul de prezentare în suma de 500,00
lei fara TVA de la sediul lichidatorului și
vor depune oferta impreuna cu taxa de
garanţie de 1.824,00 lei pana la data de
10.10.2019. Licitatia va avea loc la data
de 11.10.2019 ora 10/00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax: 0244
519800.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Consiliul
Local al Orașului Vălenii de Munte,
Orașul Vălenii de Munte, strada Berevoiești, nr.3A, județul Prahova, telefon/fax:
0244.280.816, 0244.280.631, e-mail:
primariavaleniidemunte@yahoo.com, cod
fiscal: 2842870. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobil compus din spațiu suprateran
-pentru desfășurarea de activități de
alimentație publică în suprafață de 60mp
și spațiu subteran -WC public în suprafață de 49,98mp, situat pe B-dul N.Iorga,
nr.62-66, Oraș Vălenii de Munte, ce aparține domeniului privat al Orașului Vălenii
de Munte, județul Prahova, conform HCL
nr.78/26.09.2019 și temeiului legal: OUG
57/2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Achiziții
Publice. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de
atribuire: Compartimentul Achiziții
Publice din cadrul Primăriei Orașului
Vălenii de Munte, strada Berevoiești,
nr.3A, județul Prahova. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor OUG nr.57/2019, privind
Codul administrativ: 50Lei/exemplar, se
achită cash la casieria Primăriei Orașului
Vălenii de Munte. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 23.10.2019, ora
16.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
24.10.2019, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului
Vălenii de Munte, Birou Registratură,
strada Berevoiești, nr.3A, județul
Prahova. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în plic
sigilat. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 25.10.2019, ora 11.00, Primăria
Orașului Vălenii de Munte, strada Berevoiești, nr.3A, județul Prahova. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail aIe instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Prahova, Municipiul Ploiești, Strada
Văleni, nr.44, telefon: 0244.544.781, fax:
0244.529.107, e-mail: tr-ph-contencios@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 02.10.2019.

l Radcar Autoserv SRL prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL anunta
vanzarea prin licitatie publica pornind
de la cel mai mare pret oferit a 19 bunuri
mobile din averea debitoarei (truse scule,
testere, cleme prindere) si stoc de marfa
(piese de schimb) vanzare aprobata de
Adunarea creditorilor din data de

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Comuna
Sacu, Sacu, str.Principală, nr.52, județul
Caraș-Severin, telefon/fax: 0255.510.340,
0255.510.410, e-mail: primaria_sacu@

LICITAŢII
l Consiliul Local al Municipiului Petroșani, Serviciul Public Administrația
Piețelor Petroșani organizează în data de
15.10.2019 licitație deschisă cu strigare
pentru închirierea unui spaţiu de
producţie și desfacere a produselor agroalimentare în suprafaţă de 13,5 mp,
situat la parterul halei din Piaţa
Centrală Petroșani. În caz de neadjudecare se reorganizează o nouă licitație în
data de 21.10.2019. Relații la sediul
Serviciului Public Administrația
Piețelor, loc. Petroșani, jud. Hunedoara,
s t r. N . B ă l c e s c u n r. 1 0 , t e l e f o n
0254.542622.
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yahoo.com, cod fiscal: 3227181. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spațiu aflat în
corpul clădirii Căminului Cultural
Sălbăgelu Nou, județul Caraș-Severin,
compus dintr-o încăpere în suprafață de
17,00mp, ce aparține domeniului public
al comunei Sacu, județul Caraș-Severin,
conform HCL 32/29.08.2019 și temeiului
legal: OUG 57/2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de
la sediul instituției, Compartimentul
Secretariat. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de
atribuire: Compartimentul Secretariat
din cadrul Primăriei Comunei Sacu,
strada Principală, nr.52, județul
Caraș-Severin. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ: 200Lei/exemplar, se achită cash la
casieria Primăriei Comunei Sacu.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.10.2019, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 24.10.2019, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăriei Comunei Sacu, strada
Principală, nr.52, județul Caraș-Severin.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
24.10.2019, ora 11.00, Primăria Comunei
Sacu, Compartimentul Secretariat,
strada Principală, nr.52, județul
Caraș-Severin. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Caraș-Severin, Reșița, Strada Horia,
nr.2-4, telefon: 0255.213.303, fax:
0255.213.135, e-mail: ecris.115@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 02.10.2019.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Sacu,
Sacu, str.Principală, nr. 52, județul
Caraș-Severin, telefon/fax:
0255.510.340, 0255.510.410, e-mail:
primaria_sacu@yahoo.com, cod fiscal:
3227181. 2.Procedura aplicată pentru
atribuirea contractului de concesiune de
bunuri/Informații cu privire la repetarea
procedurii de licitație dacă e cazul: licitație deschisă. 3.Data publicării anunţului de licitaţie/anunţului negocierii
directe în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a: 13.08.2019, conform
temeiului legal: OUG nr.57/2019. 4.
Criteriile utilizate pentru determinarea
ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel
al redevenței. 5.Numărul ofertelor
primite și al celor declarate valabile:
două oferte primite, două oferte declarate valabile. 6.Denumirea/numele și
sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă
a fost declarată câștigătoare: SC Botesti
SRL, cod fiscal: 7569195, municipiul
Lugoj, str.Vlad Țepeș, nr.9, județul
Timiș. 7.Durata contractului: 25 ani.
8.Nivelul redevenţei: 2.023Euro/an. 9.
Denumirea, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea

instanţei: Tribunalul Caraș-Severin,
Reșița, str.Horia, nr.2-4, telefon/fax:
0255.213.304, 0255.213.592, e-mail:
ecris.115@just.ro. 10.Data informării
ofertanţilor despre decizia de stabilire a
ofertei câștigătoare: 13.09.2019. 11.Data
transmiterii anunţului de atribuire către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02.10.2019.
l Primăria Municipiului Oltenița cu
sediul în municipiul Oltenița, B-dul
Republicii, nr.40, Județul Călărași, tel/
fax: 0242.515.169; 0242.515.087,
ANUNȚĂ, organizarea licitației publice
cu ofertă în plic pentru concesionarea
unui bun imobil teren aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, cu
destinaţia “spatiu comercial”, situat în
intravilanul municipiului Olteniţa, Șos.
Portului nr. 2 A, în suprafață însumată
de 176mp, licitație publică organizată în
conformitate cu prevederile secțiunii a
3-a din OUG nr. 57/2019. Data, ora și
locul de deschidere a ofertelor:
06.11.2019, ora 11:00, la sediul Primăriei
municipiului Oltenița, b-dul Republicii,
nr. 40. Prețul minim de începere al licitației este echivalentul în lei la data efectuării plății a 0,33 euro/mp/lună (curs
B.N.R.) cu salt de supralicitare de 10%
inclus. Ofertanții pot depune ofertele
până la data și ora limită de: 05.11.2019,
ora 11:00; Ofertele se vor depune la
registratura Primăriei municipiului
Oltenița din b-dul Republicii, nr. 40.
Documentele licitației se vor pune la
dispoziție începând cu data de
02.10.2019 la sediul Primăriei municipiului Oltenița, b-dul Republicii, nr. 40,
etaj 2, camera 22. Prețul de achiziție al
caietului de sarcini este de 20 lei și se va
achita la casieria Primăriei municipiului
Oltenița. Ofertanții sunt obligați să
depună până la termenul limită de
primire a ofertelor, dovada achitării
garanției de participare și a contravalorii
caietului de sarcini. Durata concesiunii:
10 ani, cu posibilități de prelungire în
condițiile legii. Anunțul privind licitația
publică pentru concesionarea bunului
imobil de mai sus, va fi afișat la panoul
de afișaj al primăriei începând cu data
de 01.10. 2019. Solicitări de clarificări cu
privire la documentaţia de atribuire pot
fi depuse la sediul Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau
p o t f i t r a n s m i s e p r i n f a x l a n r.
0242.515.087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 5 zile
lucrătoare înainte de data limită pentru
depunerea ofertelor. Durata în care ofertanții rămân angajați prin termenii
ofertelor lor: până la încheierea contractului. Soluţionarea litigiilor apărute în
legatura cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor
privind acordarea de despăgubiri se
realizează potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările si completarile
ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie
se afla sediul concedentului. Data transmiterii spre publicare a anunțului
03.10.2019. Primar -Ţone Petre; Întocmit
- Zavalaș Liviu.
l Debitorul SC My Lady SRL cu sediul
in Dr.Tr. Severin, str. Eroii de la Cerna
nr. 49, jud. Mehedinti, J25/202/1999,
CUI 12109568, aflată în procedura de
faliment, in bankruptcy, en faillite,
dosar nr. 910/101/2018, prin lichidator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata
in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu,
scoate la vânzare, la pretul stabilit prin
Raportul de Evaluare nr. 49/04.04.2019,

bunul imobil: • Proprietate imobiliara
compusa din: - teren intravilan cu S =
417 mp (390mp din acte), avand nr.
cadastral 50365; - spatiu comercial cu Sc
= 118,04 mp si Su = 95,34 mp, avand
nr.cadastral 50365-C1; - magazie, cu Sc
= 19,78 mp si Su = 15,01 mp, avand nr.
cadastral 50365 -C2; - garaj, cu Sc =
49,10 mp si Su = 40,94 mp, avand nr.
cadastral 50365-C3. situata in Dr.Tr.
Severin, str.Eroii de la Cerna nr. 49, jud.
Mehedinti, af lata in garantia creditorului Eurobank Ergasias S.A. Valoarea
totala a proprietatii imobiliare este de
96.850 euro exclusiv TVA (echivalentul
in lei la cursul BNR din ziua platii).
Licitatia va avea loc în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la
data de 15.10.2019 orele 11:00. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea bunului
imobil, conform Raportului de evaluare
nr. 49/04.04.2019, o reprezinta Sentința
nr. 175 din data de 03.10.2019 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în
dosarul de insolvență nr. 910/101/2018.
Participarea la licitaţie este condiţionată
de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC My Lady SRL
pana la data de 14.10.2019 orele 17.00, a
unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul imobil și achiziţionarea caietului de sarcini in suma de
500,00 lei. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Dr. Tr. Severin,
sub nr. RO11BRMA0999100083383621.
Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunului imobil sa anunțe
lichidatorul judiciar înainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0252/354399 sau la sediul profesional al
lichidatorului din Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinti.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin Asociat
coordonator ec. Serban Valeriu.

PIERDERI
l l Pierdut diploma de specialist
neonatolog pe numele de Marcu
Andreea. Declarata nula.
l Pierdut Certificat de Pregătire Profesională pe numele Ioniță Gheorghe
Marius. Declar nul.
l Pierdut Certificat de Indentitate Sportiva nr. 0077187/21.06.2018, Aviz de
constituire nr.214/21.06.2018 Autorizatie
de functionare nr. 214/21.06.2018, emise
de Ministerul Tineretului si Sportului
pentru Club Sportiv Unirea Santana. Le
declare nule.
l Pierdut Certificat de Inregistrare,
Rezolutie, Certificat constatator, eliberate de ONRC Arad pentru SC Britanish Bistro SRL. Le declar nule.
l Pierdut Certificat de Manager Transport, eliberat de ARR Oradea pe numele
Sabou Raul Bogdan. Il declar nul.
l Pierdut legitimație STB și bilete
INTER 6 pe numele Bratu Mariea. Le
declar nule.
l Pierdut atestat taxi emis de ARR Dolj
pe numele de Crăciunoiu Claudiu
Marian. Se declară nul.
l Pierdut certificate constatatoare
pentru activitate la sediul social și la
beneficiari emise în baza declaraţiei nr.
554655/05.12.2012, ale societăţii
Danliana Media S.R.L. cu sediul în sat
Liești, comuna Liești, nr. 1904, jud.
Galaţi, având J17/1420/2012, C.U.I.
30995918. Le declar nule.

