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OFERTE SERVICIU
l Loc de muncă la abator în
Germania, pentru muncitori calificați
și necalificați. Fără comision! Fără
cunoașterea limbii germane! Fără
experiență profesională! Aplică
acum! Tel.: 0733.445.599.
l Tunari Salubrizare -Ilfov organizează
în data de 06.12.2018 concurs recrutare
pentru 1 muncitor necalificat. Detalii la
021.424.43.62.
l Compania de construcţii SC ILA
VORHABEN SRL angajează muncitori
cu experienţă în construcţii, dulgheri,
fierari betonişti, zidari şi zugravi pentru
proiecte în Timişoara. Cei interesaţi sunt
rugaţi să participe la sesiunea de interviuri organizate în Timişoara, str.Zorile,
nr.3. Pentru mai multe informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul
de telefon: 0721.270.075.
l U.M.02214 București, din Ministerul
Apărării Naționale, organizează concursuri de ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post de personal civil
contractual contabil IA și muncitor calificat I. -17.12.2018 (proba scrisă) -la
sediul U.M.02214 București, strada
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, București.
Data limită de depunere a dosarelor, la
sediul U.M.02214 București este
10.12.2018, ora 15.30. Date de contact:
tel.021/410.01.50 interior 0358, persoană
de contact: Mihai baciu, secretar.
l Școala Gimnazială nr.1 Ciorogîrla,
Judeţ Ilfov organizează concurs de
recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante aprobat
prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi
completată de H.G. nr. 1027/2014: -1
post de Informatician -Școala Gimnazială nr.1 Ciorogîrla; Condiţii specifice
de participare la concurs pentru Informatician: -studii superioare și calificare
în domeniul postului; -competențe de
formator. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: data
27.12.2018, ora 11:00, la sediul instituției. Proba interviu: data 28.12.2018, ora
11:00, la sediul instituției. Data limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de
10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul
instituției. Date contact: tel.:
021/350.32.30.
l Subscrisa Primăria Comunei
Grădiștea, cu sediul în str. Primăriei nr.
29, comuna Grădiștea, județ Ilfov, CUI
4420813, în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pentru funcție publică:
-Șef birou –Biroul Poliție locală; Condiţii
specifice de participare la concurs:

-studii universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
Ştiinţe juridice; -studii de masterat sau
postuniversitare absolvite în domeniul
administraţiei publice, management ori
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 5 ani. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Proba scrisă:
data 10.01.2019, ora 11:00, la sediul
instituției. Interviu: data 18.01.2019, ora
11:00, la sediul instituției. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituției în
termen de 20 zile de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial. Date
contact: 021-266.27.60.
l Ministerul Economiei organizează
concurs în data de 27.12.2018, ora 10.00
(proba scrisă), pentru ocuparea pe
durată determinată, în vederea pregătirii, organizării și exercitării Președinției
României la Consiliul Uniunii Europene, în perioada 1 ianuarie 2018 –31
august 2019, a 3 posturi vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale de
execuție de consilier gr. IA din cadrul
Direcției Afaceri Europene și Relații
Internaționale, Serviciul Afaceri Europene –Compartimentul Pres RO 2019.
Pentru participarea la concurs și
ocuparea posturilor sunt necesare: •
studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, • cunoştinţe de
operare pe calculator: Word, Excel,
Windows Explorer, Internet –nivel
mediu, • cunoașterea limbii engleze
(citit, scris, vorbit –nivel mediu), •
vechime în specialitatea studiilor:
minimum 3 ani. Înscrierea candidaților
se realizează în perioada 03-14.12.2018
la sediul Ministerului Economiei din
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti, etaj 4, camera 412 (în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
prezentului anunţ). Etapele concursului
și anume: selecția dosarelor, proba scrisă
și interviul, vor avea loc la sediul Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr.
152, sector 1, Bucureşti. Conform prevederilor art. 24 alin. (5) din Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările
și completările ulterioare, proba interviului va avea loc în termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise. Informaţii suplimentare se obţin de pe site-ul (www.
economie.gov.ro/Secțiunea Carieră), la
sediul instituției și la nr. de tel.
021.20.25.318.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în str.
Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucu-
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reşti, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Expert grad profesional I. Concursul
se va desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 07.01.2019, ora 12,00; -proba
orală în data de 09.01.2019, ora 12,00.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii sunt: -Să posede
cunoștințe privind protecția informațiilor clasificate; -Să posede cunoştinţe şi
experienţă pe calculator; -Fără antecedente penale; -Să posede spirit organizatoric. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura din cadrul ISCIR, până cel
târziu la data de 21.12.2018, orele 14,oo.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Primăria Comunei Corbii Mari, cu
sediul în comuna Corbii Mari, sat Corbii
Mari, strada Primăriei, nr.6, județul
Dâmbovița, anunță organizeaza concurs
pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului comunitar
de utilități publice întreținere reparații:
-muncitor calificat- șofer -treapta II,
studii G/M -poziţia 28 din statul de
funcţii; -muncitor calificat- șofer-tractor
-treapta I, studii G/M- poziţia 30 din
statul de funcţii. Concursul se va desfășura după cum urmează: -proba scrisă:
27.12.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei
Corbii Mari; -proba interviu: data şi ora
interviului vor fi anunţate după proba
scrisă. Condiții specifice de participare
la concurs: -studii generale (10 clase) sau
medii absolvite cu diplomă; -disponibilitate și rezistență la efort; -apt din punct
de vedere medical fizic și psihic, dovedit
cu acte medicale; -să aibă o vechime
minimă în funcţia de şofer de minim 1
an pentru postul de treapta II; -să aibă o
vechime minimă în funcţia de şofer de
minim 5 ani pentru postul de treapta I.
Dosarele se depun la Primăria Comunei
Corbii Mari în 10 zile lucrătoare de la
publicarea prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie
să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale. Condițiile de participare și bibliografia stabilită se afișează la
sediul Primăriei Corbii Mari. Relații
suplimentare se pot obține la sediul
Primăriei Comunei Corbii Mari, județul
Dâmbovița, telefon: 0722.299.384, serviciul Resurse umane.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman, strada Libertăţii, nr.1, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractual vacante: -1 post muncitor I- sudor
în cadrul Serviciului Administrativ; -1
post muncitor I- instalator în cadrul
Serviciului Administrativ. Condiţii
specifice de participare la concurs
pentru muncitor I- sudor: -şcoală profesională în domeniu sau studii
medii+curs de calificare în meseria de
sudor; -9 ani vechime. Condiţii specifice
de participare la concurs pentru
muncitor I- instalator: -şcoală profesională în domeniu sau studii medii+curs
de calificare în meseria de instalator; -9
ani vechime. Concursul se organizează
la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
în data de 07.01.2019, ora 10.00, proba
scrisă, iar data şi ora interviului vor fi
anunţate după rezultatul probei scrise.
Dosarele se depun la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
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anunţului şi trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute la
art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi relaţii suplimentare la avizierul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, la serviciul RUNOS sau la telefonul: 0247.306.723.
l Primăria Orașului Uricani, cu sediul
în localitatea Uricani, str.1 Mai, nr.6,
judeţul Hunedoara, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual vacant, aprobat prin HG
nr.286/2011, modificată şi completată de
HG nr.1027/2014. Denumirea postului:
-Îngrijitor, treapta I -în cadrul Compartimentului Casa de Cultură. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii medii/generale;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului:
-Proba practică în data de 08.01.2019,
ora 10.00, la sediul instituției; -Proba
interviu în data de 11.01.2019, ora 10.00,
la sediul instituției. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de 17.12.2018, ora
15.00, la sediul Primăriei Oraşului
Uricani. Relaţii suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea
dosarelor de concurs: sediul Primăriei
Orașului Uricani, Compartiment
Resurse Umane, telefon: 0254.511.121/
fax: 0254.511.127, e-mail: primariauricani@gmail.com.
l Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău, cu sediul în localitatea
Bacău, strada Venus, numărul 16,
judeţul Bacău, organizează concurs
pentru ocuparea postului contractual
temporar vacant, conform HG
286/23.03.2011: 1.Muncitor întreținere,
perioadă determinată -1 post. Concursul
se va desfăşura astfel: -Perioadă depunere dosare: 3-7 decembrie 2018, orele
8.00-15.00; -Proba interviu în data de 18
decembrie 2018, ora 09.30; -Proba practică în data de 18 decembrie 2018, ora
11.30. Condiții specifice în vederea
participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: -denumirea
postului: muncitor întreținere: -studii
liceale/profesionale; -cunoştinţe şi abilităţi privind activitatea de igienizare,
întreţinere bază materială, întreţinere
instalaţie electrică de joasă tensiune,
cunoștințe minime de întreținere instalații tehnico-sanitare, cunoştinţe privind
normele generale de protecţie şi securitate în muncă, abilităţi de relaţionare,
comunicare şi muncă în echipă; -fără
condiții de vechime; -cursuri/calificări în
domeniu constituie avantaj. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs la secretariatul Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” Bacău, din
strada Venus, nr.16. Relaţii suplimentare
la sediul unității, telefon: 0334.405.225.
l Şcoala Gimnazială, Comuna Trivalea-Moşteni, cu sediul în localitatea
Trivalea-Moşteni, str.Alexandriei, nr. 79,
judeţul Teleorman, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de:
administrator financiar -normă 0,50,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale, Com.Trivalea-Moşteni, cu următorul calendar: -Depunerea dosarelor de
înscriere: 03.12.2018-14.12.2018; -Proba
scrisă în data de 08.01.2019, ora 9.00;
-Proba practică în data de 10.01.2019,
ora 9.00; -Afişarea rezultatelor finale:
11.01.2019. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi
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specifice: -are cetăţenia română;
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; -are capacitate
deplină de exerciţiu; -are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de
familie sau de unităţile sanitare abilitate;
-nu a fost condamnat definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni; -studii în
specialitatea postului: superioare; -bune
abilităţi de operare în Microsoft Office,
Excel; -nu necesită vechime în specialitatea postului. Candidaţii vor depune
dosarele de înscriere la concurs la sediul:
Şcoala Gimnazială, Comuna Trivalea-Moşteni, jud.Teleorman. Relaţii
suplimentare la sediul: Şcoala Gimnazială, Comuna Trivalea-Moşteni, jud.
Teleorman, persoană de contact: prof.
Sultan Cristian, telefon: 0765.607.897,
fax: 0372.254.020, e-mail: sc_trivaleamosteni@yahoo.com
l Serviciul Judeţean de Ambulanţă, cu
sediul în localitatea Giurgiu, Bulevardul
Mihai Viteazul, nr.4, judeţul Giurgiu,
organizează concurs, conform HG
nr.286/23.03.2011, modificată şi completată cu HG nr. 1037/2014, pentru
ocuparea unui post contractual vacant
de şofer autosanitară I, perioadă nedeterminată, la substaţia Mogoşeşti.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -diplomă de bacalaureat
sau diplomă de absolvire a liceului,
permis conducere categoria B şi C,
vechime 6 ani în specialitate de şofer
profesionist, certificat de ambulanţier.
Concursul se va desfăşura la sediul
instituţiei în data de 27.12.2018, ora
10.00, proba scrisă. Datele şi orele
probelor practice şi ale interviului vor fi
anunţate ulterior, după proba scrisă.
Bibliografie şi relaţii suplimentare la
sediul instituţiei, telefon: 0246.212.020,
interior: 16, fax: 0246.212.010, mobil:
0731.137.120, e-mail: sjagiurgiu@
sjagiurgiu.ro, persoană de contact:
Stanescu Doinita.
l Primăria Stoileşti, cu sediul în localitatea Stoileşti, strada Principală, nr.1,
judeţul Vâlcea, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de muncitor calificat (mecanic
utilaj): 1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
27.12.2018, ora 10.00; -Proba practică în
data de 27.12.2018, ora 14.00; -Proba
interviu în data de 27.12.2018, ora 15.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii (diplomă de
bacalaureat); -experienţă în domeniul
operării maşinilor şi utilajelor de lucrări:
minim 10 ani; -fără antecedente penale;
-să nu fie în litigiu judiciar sau administrativ cu Primăria Stoileşti; -recomandare de la ultimul loc de muncă, din care
să rezulte că nu a avut abateri disciplinare; -să posede documente care să
ateste dreptul de a conduce utilaje de
lucrări pe drumurile rutiere: TR sau C.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Stoileşti. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei Stoileşti, persoană de contact: Obogeanu
Gheorghe, telefon: 0742.089.328.
l Primăria Comunei Grădiştea, satul
Grădiştea, comuna Grădiştea, judeţul
Vâlcea, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcții contrac-
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tuale vacante de execuție: 1.muncitor
calificat (laborant chimist), gradul
profesional IV, în cadrul Serviciului
Public de Alimentare cu apă şi de canalizare, cu personalitate juridică, din
subordinea Consiliului Local al
Comunei Grădiştea, nivelul studiilor
medii, pe perioadă nedeterminată- 1
post; 2.consilier IA, nivelul studiilor
superioare, pe perioadă nedeterminată,
vechime în specialitatea studiilor minim
7 ani, în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice, din cadrul Primăriei
Comunei Grădiştea, judeţul Vâlcea.
Concursul se va desfăşura astfel: 1.
Pentru postul de muncitor calificat:
Proba scrisă se va desfăşura în data de
27.12.2018, ora 10.00; Interviul va avea
loc în data de 04.01.2019, ora 10.00;
Termenul-limită de depunere a dosarelor: 17.12.2018, ora 15.00; Selecţia
dosarelor: 20.12.2018, ora 12.00; 2.
Pentru postul de consilier IA: Proba
scrisă se va desfăşura în data de
27.12.2018, ora 13.00; Interviul va avea
loc în data de 04.01.2019, ora 13.00;
Termenul-limită de depunere a dosarelor: 17.12.2018, ora 15.00; Selecţia
dosarelor: 20.12.2018, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: 1.Pentru postul de muncitor
calificat: a)Studii medii; b)Certificat de
calificare profesională- laborant chimist;
c)Abilităţi de comunicare; d)Cunoştinţe
operare PC: Microsoft Office (Word,
Excel), Interner Explorer; e)Nu se cere
vechime. 2.Pentru postul de consilier IA:
a)Studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
economic; b)Vechime în specialitatea
studiilor minim 7 ani; c)Abilităţi de
comunicare; d)Cunoştinţe operare PC:
Microsoft Office (Word, Excel), Interner
Explorer; e)Curs Expert Achiziţii
Publice. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Primăriei Comunei Grădiştea.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Comunei Grădiştea,
judeţul Vâlcea, persoană de contact:
Cocos-Barbu Milemtina, telefon:
0757.036.755, fax: 0250.867.009, e-mail:
gradistea@vl.e-adm.ro
l Primăria Oraşului Bolintin Vale,
judeţul Giurgiu, organizează concurs, în
data de 14.01.2019, ora 10.00 -proba
scrisă şi în data de 17.01.2019, ora 11.00
-interviul, pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de execuţie consilier,
clasa I, grad profesional debutant (studii
superioare absolvite cu diplomă de
licență, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalent în domeniul de
studii Științe administrative, fără
vechime) în cadrul Biroului comunicare
și registratură. Condiţiile pentru participarea la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul instituţiei. Dosarele de
concurs se depun în termen de 20 zile de
la data publicării în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, şi trebuie să conţină
documentele prevăzute de art.49 din
HG nr.611/2008. Relaţii la telefon/fax:
0246.271.187, 0246.270.990.
l Academia de Studii Economice Din
Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, de execuţie și de conducere pe perioadă determinată și
nedeterminată: Direcţia Relaţii cu
mediul de afaceri - Biroul parteneriate
cu mediul economico-social. Referent: 1
post, nivelul studiilor: superioare. Facul-

tatea de Economie Teoretică și Aplicată/
Secretariat. Secretar: 1 post, nivel studii:
superioare;vechime în muncă-; vechime
în specialitate - Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică/ Secretariat. Secretar:1 post, nivel
studii: superioare. vechime în muncăBiroul arhivă. Arhivar: 1post, studii
medii, domeniul studiilor:studii de
specialitate - Absolvirea Programului de
formare profesională - perfecţionare
pentru ocupaţia „arhivar” (COD COR
441501) organizat de Şcoala Naţională
de Perfecţionare Arhivistică, din cadrul
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza”, potrivit art. 32 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată
în M.Of. 293/ 22.04.2014. Direcţia
Resurse Umane. Director Resurse
Umane:1 post, nivelul studiilor: studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă;
domeniul studiilor: economic/ juridic;
vechime în specialitatea postului: minim
10 ani în domeniul resurselor umane;
vechime în funcţie de conducere: minim
5 ani. Direcția Achiziții Publice/ Serviciul Achiziții Publice. Șef Serviciu Achiziții Publice: 1post, nivelul studiilor:
studii universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă,
domeniul studiilor:economic /juridic,
vechime în specialitatea studiilor: minim
3 ani, certificat de expert Achiziții
Publice, recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări. Direcția Achiziții Publice Șef Birou Biroul Depozitul
Central: 1post, nivelul studiilor: studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă,
domeniul studiilor: economic/ juridic/
administratie publică, vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an. Direcția
Achiziții Publice/ Serviciul Achiziţii
Publice. Administrator financiarIII:1post, nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de
licență, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă, domeniul studiilor: economic/ administrație publică,
vechime în specialitatea postului/studiilor-Direcția Achiziții Publice/ Serviciul
Achiziţii Publice. Economist I: 1 post,
nivelul studiilor: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă de licență,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă, domeniul studiilor:
economic, vechime în specialitatea
postului/studiilor- Direcția Economică/
Biroul Buget Economist: 1post, nivelul
studiilor: superioare, domeniul studiilor:
economic, vechime în specialitatea
postului: 3 ani. Direcția Socială / Serviciul Administrare Cămine Economist: 1
post, nivelul studiilor: studii superioare
(diplomă de licență), domeniul studiilor: economice, vechime în muncă: 5 ani
Secretariatul General. Secretar: 1post,
nivelul studiilor: studii universitare de
masterat sau echivalente, vechime
muncă: - Biroul Corp Control Referent:
1post, nivelul studiilor: superioare,
domeniul studiilor:economic/juridic
vechime muncă: mininm 3 ani. Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri. Secretar: 1post, nivelul
studiilor: studii superioare de lungă
durată, domeniul studiilor: economic,
vechime în muncă: 15 ani. Direcţia
Juridică şi Contencios Administrativ/
Biroul Avizare Documente Interne.
Referent: 1post, nivelul studiilor: licență,
domeniul studiilor: științe economice/

ştiinţe juridice, vechime în specialitatea
postului:- Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ/ Biroul Avizare
Documente Interne Șef Birou Avizare
Documente Interne:1post, nivelul studiilor: master/studii post universitare,
domeniul studiilor:drept/ştiinţe juridice,
vechime în specialitatea postului: minim
5 ani. Locul de desfăşurare a concursului (scris și /practică): sala 0420,
data:27.12.2018, ora: 10,00. Data limită
de depunere a dosarelor de concurs:
14.12.2018, ora 10,00. Interviul se va
desfaşura în data de 04.01.2019 ulterior
afişării rezultatelor probelor scrise și /
practice. Date contact secretar comisie
concurs: Stamate Carmen Tel.
0213191900/653 sau 173. Informaţii
suplimentare găsiţi pe site – ul: http://
resurseumane.ase.ro.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov organizează, în temeiul
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concurs pentru
ocuparea unor posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată de
timp, repartizate de la bugetul din venituri proprii -activitate curentă, corespunzătoare funcţiilor contractuale de
execuție din cadrul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov,
după cum urmează: -1 post de referent,
tr.IA, din cadrul Serviciului Juridic,
Resurse Umane, Secretariat și Petiții
-Biroul Resurse Umane, Secretariat și
Petiții, repartizat de la bugetul din venituri proprii -activitate curentă, cu
contract individual de muncă pe durată
nedeterminată de timp. Cerinţele specifice pentru ocuparea postului: -Studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -Vechime în muncă: minim 6 ani și
6 luni; -Excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă;
-Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios,
perseverență; -Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă;
-Cunoştinţe operare calculator. -1 post
de referent, tr.IA, din cadrul Biroului
Arhivă, repartizat de la bugetul din
venituri proprii -activitate curentă, cu
contract individual de muncă pe durată
nedeterminată de timp. Cerinţele specifice pentru ocuparea postului: -Studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -Vechime în muncă: minim 6 ani și
6 luni; -Muncă în echipă, capacitate de
asimilare rapidă a informațiilor noi;
-Rezistență la stres, flexibilitate, atenție
la detalii, minuțios, perseverență;
-Cunoştinţe operare calculator. -2
posturi de asistent registrator principal,
gr.II, din cadrul Serviciului Publicitate
Imobiliară -Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, repartizate de
la bugetul din venituri proprii -activitate
curentă, cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată de
timp. Cerinţele specifice pentru
ocuparea posturilor: -Studii de specialitate: studii universitare de lungă durată
cu licență sau absolvite cu diplomă:
specializarea drept; -Vechime în specialitate: minim 6 luni; -Muncă în echipă;
-Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios,
perseverență; -Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă;
-Cunoştinţe operare calculator. -1 post
de asistent registrator principal, gr.I, din
cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară
-Biroul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Buftea, repartizat de la
bugetul din venituri proprii -activitate
curentă, cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată de
timp. Cerinţele specifice pentru
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ocuparea postului: -Studii de specialitate: studii universitare de lungă durată
cu licență sau absolvite cu diplomă:
specializarea drept; -Vechime în specialitate: minim 3 ani şi 6 luni; -Muncă în
echipă; -Capacitate de asimilare rapidă
a informațiilor noi; -Rezistență la stres,
flexibilitate, atenție la detalii, minuțios,
perseverență; -Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă;
-Cunoştinţe operare calculator. -1 post
de asistent registrator principal, gr.IA,
din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară -Biroul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Buftea, repartizat de la
bugetul din venituri proprii -activitate
curentă, cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată de
timp. Cerinţele specifice pentru
ocuparea postului: -Studii de specialitate: studii universitare de lungă durată
cu licență sau absolvite cu diplomă:
specializarea drept; -Vechime în specialitate: minim 6 ani şi 6 luni; -Muncă în
echipă; -Capacitate de asimilare rapidă
a informațiilor noi; -Rezistență la stres,
flexibilitate, atenție la detalii, minuțios,
perseverență; -Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă;
-Cunoştinţe operare calculator. -1 post
de referent, tr.I, din cadrul Serviciului
Publicitate Imobiliară -Compartimentul
Documente Birouri Notariale, repartizat
de la bugetul din venituri proprii -activitate curentă, cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată de
timp. Cerinţele specifice pentru
ocuparea postului: -Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-Vechime în muncă: minim 3 ani și 6
luni; -Excelente abilități de comunicare,
amabilitate și muncă în echipă; -Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor
noi; -Rezistență la stres, flexibilitate,
atenție la detalii, minuțios, perseverență;
-Comportament profesional integru și
conduită ireproșabilă; -Cunoştinţe
operare calculator. -1 post de referent,
tr.IA, din cadrul Serviciului Publicitate
Imobiliară -Biroul de Relații cu Publicul
-Cornetu, repartizat de la bugetul din
venituri proprii -activitate curentă, cu
contract individual de muncă pe durată
nedeterminată de timp: -Studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-Vechime în muncă: minim 6 ani și 6
luni; -Excelente abilități de comunicare,
amabilitate și muncă în echipă; -Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor
noi; -Rezistență la stres, flexibilitate,
atenție la detalii, minuțios, perseverență;
-Comportament profesional integru și
conduită ireproșabilă; -Cunoştinţe
operare calculator. -1 post de asistent
registrator principal, gr.IA, din cadrul
Serviciului Publicitate Imobiliară
-Biroul de Relații cu Publicul -Cornetu,
repartizat de la bugetul din venituri
proprii -activitate curentă, cu contract
individual de muncă pe durată nedeterminată de timp. Cerinţele specifice
pentru ocuparea postului: -Studii de
specialitate: studii universitare de lungă
durată cu licență sau absolvite cu
diplomă: specializarea drept; -Vechime
în specialitate: minim 6 ani şi 6 luni;
-Muncă în echipă; -Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la
detalii, minuțios, perseverență;
-Comportament profesional integru și
conduită ireproșabilă; -Cunoştinţe
operare calculator. -1 post de asistent
registrator, tr.IA, din cadrul Serviciului
Publicitate Imobiliară -Biroul de Relații
cu Publicul -Cornetu, repartizat de la
bugetul din venituri proprii -activitate
curentă, cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată de
timp. Cerinţele specifice pentru
ocuparea postului: -Studii medii absol-
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vite cu diplomă de bacalaureat;
-Vechime în muncă: minim 6 ani și 6
luni; -Muncă în echipă; -Capacitate de
asimilare rapidă a informațiilor noi;
-Rezistență la stres, flexibilitate, atenție
la detalii, minuțios, perseverență;
-Comportament profesional integru și
conduită ireproșabilă; -Cunoştinţe
operare calculator. Data-limită de depunere a dosarelor de concurs este
18.12.2018, inclusiv, ora 16.30, la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov (zilnic, luni-joi, între
orele 08.00-16.30, vineri, 08.00-14.00).
Concursul se va desfăşura la sediul
OCPI Ilfov, Şos.Kiseleff, nr.34, sector 1;
-Proba scrisă: în data de 08.01.2019, ora
10.00; -Interviul: în data de 11.01.2019,
de la ora 10.00. Date de contact: telefon:
021.224.60.85, interior: 126, e-mail: if@
ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.(4) din
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov organizează, în temeiul
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concurs pentru
ocuparea unor posturi vacante contractuale pe perioadă determinată de timp,
de 36 luni, repartizate de la bugetul din
venituri proprii -PNCCF, Serviciul
Cadastru -Biroul Înregistrare Sistematică pentru Implementarea Programului
Național de Cadastru și Carte Funciară,
corespunzătoare funcţiilor contractuale
de execuție, după cum urmează: -2
posturi de asistent registrator principal,
gradul II. Cerinţele specifice pentru
ocuparea posturilor: -Studii de specialitate: studii universitare de lungă durată
cu licență sau absolvite cu diplomă:
profilul ştiinţe juridice, specializarea
drept; -Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni; -Muncă în echipă;
-Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios,
perseverență; -Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă;
-Cunoştinţe operare calculator. -1 post
de asistent registrator principal, gradul
I. Cerinţele specifice pentru ocuparea
postului: -Studii de specialitate: studii
universitare de lungă durată cu licență
sau absolvite cu diplomă: profilul ştiinţe
juridice, specializarea drept; -Vechime în
specialitatea studiilor: minim 3 ani și 6
luni; -Muncă în echipă; -Capacitate de
asimilare rapidă a informațiilor noi;
-Rezistență la stres, flexibilitate, atenție
la detalii, minuțios, perseverență;
-Comportament profesional integru și
conduită ireproșabilă; -Cunoştinţe
operare calculator. -1 post de asistent
registrator principal, gradul IA. Cerinţele specifice pentru ocuparea postului:
-Studii de specialitate: studii universitare de lungă durată cu licență sau
absolvite cu diplomă: profilul ştiinţe
juridice, specializarea drept; -Vechime în
specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6
luni; -Muncă în echipă; -Capacitate de
asimilare rapidă a informațiilor noi;
-Rezistență la stres, flexibilitate, atenție
la detalii, minuțios, perseverență;
-Comportament profesional integru și
conduită ireproșabilă; -Cunoştinţe
operare calculator. -1 post de consilier
cadastru debutant. Cerinţele specifice
pentru ocuparea postului: -Studii de
specialitate: studii universitare de lungă
durată cu licență sau absolvite cu
diplomă: specializarea cadastru,
geodezie, topografie, măsurători terestre
şi cadastru; -Vechime în specialitatea
studiilor:-; -Muncă în echipă; -Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor
noi; -Rezistență la stres, flexibilitate,
atenție la detalii, minuțios, perseverență;
-Comportament profesional integru și
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CITAŢII
l Numita Soceanu Georgiana ESTE chemată în data
de 09 ianuarie 2019, ora 9.00 la
Judecătoria Tg. Cărbunești
în dosar nr.4989/317/2017
pentru partaj succesoral
cu Soceanu Ecaterina.
l România. Tribunalul Olt, str. Mânăstirii, nr.2, Slatina. Secţia I Civilă.
Camera Sala 4. Destinatar: Fieraru
Nicolae, Cezieni, str. Principesa Brâncoveanu, nr.27, judeţul Olt. Dosarul
nr.2287/207/2017. Materia: Civil. Stadiul
procesual al dosarului: Apel. Obiectul
dosarului: hotărâre care să ţină loc de
act autentic îndreptare eroare materială.
Citaţie emisă la 28 noiembrie 2018.
Stimată doamnă/Stimate domn, sunteţi
chemat în această instanţă, camera Sala
4, Complet ca2, în data de 07 februarie
2019, ora 09.00 în calitate de intimat
-pârât, în proces cu Mihai Ştefan în
calitate de apelant -reclamant. În caz de
neprezentare a părţilor, se va putea
trimite un înscris, judecata urmând a se
face în lipsă. Prin înmânarea citaţiei,
sub semnătură de primire, personal ori
prin reprezentant legal sau convenţional
ori prin funcţionarul sau persoana
însărcinată cu primirea corespondenţei
pentru un termen de judecată, cel citat
este prezumat că are în cunoştinţă şi
termenele de judecată ulterioare aceluia
pentru care citaţia i-a fost înmânată.
L.S.Preşedinte. Accesaţi: https://infodosar.curteadeapelcraiova.eu/.
l Subscrisa, Orkla Foods Romania SA,
având număr de ordine în registrul
comerţului J40/15619/2006, EUID
ROONRC.J40/15619/2006, cod unic de
înregistrare: 14624799, cu sediul în:
municipiul Bucureşti, str.Copilului,
nr.14-18, et.2, sector 1, ING Bank
N.V.Amsterdam, Sucursala Bucureşti,
cont RON: RO82INGB
0001008216068910, telefon:
031.805.75.70, fax: 031.805.75.71,
e-mail: contact@orklafoods.ro, în calitate de reclamant-creditor, cheamă în
judecată pe MTD Trading SRL, cu
sediul: Giurgiu, str.Soarelui, nr.35,
camera 3, jud.Giurgiu, CUI: 30968603,
înregistrată la Registrul Comerţului cu
J52/762/2012, în calitate de pârât-debitor, în dosarul nr.7470/236/2018- obiect

dosar -ordonanţă de plată, aflat pe rolul
Judecătoriei Giurgiu- Giurgiu, str.
Episcopiei, nr.13, camera sala 2, complet
cn3, la data de 11 decembrie 2018, ora
8.30. În caz de neprezentare a părţilor se
va putea trimite un înscris, judecata
urmând a se face în lipsă.

DIVERSE
l Administratorul judiciar DINU,
URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL notifică
creditorii cu privire la deschiderea
procedurii generale a insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014, împotriva
debitoarei BUCHAREST FILM
STUDIOS SA cu sediul în loc. Buftea,
oraș Buftea, str. Studioului, nr.1, jud.
Ilfov, CUI 2788488, J23/2525/2002, în
dosarul nr. 1244/93/2017 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov, Secția Civilă.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanțelor asupra
averii debitorului -31.12.2018, termenul
de verificare a creanțelor, de întocmire,
afișare și comunicare a tabelului preliminar de creanțe -21.01.2019, termenul
de definitivare a tabelului creantelor
-18.02.2019. Următorul termen de judecată a fost fixat pentru data de
28.02.2019. Pentru relații: 021.318.74.25.

SOMAŢII
l Se aduce la cunoștinţă ca pe rolul
Judecatoriei Arad se află dosarul nr.
14031/55/2018 cu termen de soluţionare
la data de 18 ianuarie 2019, avand ca
obiect cererea formultată de reclamanţii
Voștinar Ioan-Sever și Voștinar Lenuţa
Florica, pentru constatarea dobandirii
de catre acestia a dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune, a imobilului
situat in Șiria, Str. Ardealului nr. 1550,
judetul Arad, inscris in CF nr. 305667
Șiria, (CF vechi 5076) cu nr. top 656.7/b.
Peroanele interesate pot face opoziţie la
numarul de dosar indicat mai sus in
termen de o luna de la data publicarii
prezentei somatii.

LICITAŢII
l 1.Primăria Comunei Salva, nr.153,
jud.Bistriţa-Năsăud, organizează în data
de 28.02.2019, ora 9.00, la sediul unităţii,
licitaţie publică, în vederea concesionării
de terenuri 21,44 ha, cu destinaţie
păşune, cuprinse în domeniul public al
comunei Salva. 2.Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Salva, secretariat,
începând cu data de 20.12.2018, la preţul
de 100Lei şi se achită la casieria Primăriei Comunei Salva. 3.Termenul-limită
pentru solicitarea de clarificări de la
Autoritatea contractantă: 25.02.2019,
ora 12.00. 4.Ofertele se pot depune la
sediul Primăriei Comunei Salva, secretariat, până în data de 26.02.2019, ora
12.00. 5.Relaţii la tel.0263.361.202, fax:
0263.361.202. 6.Taxa de participare la
licitaţie este de 300Lei, iar taxa pentru
garanţia de participare la licitaţie este de
500Lei şi se achită la casieria Primăriei
Comunei Salva.
l ”ERATA” ANULARE LICITAȚII
P R I V I N D VAL O R I F I C A R EA
PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE
AFLATE ÎN PATRIMONIUL SOCIETĂȚII DEBITOARE ALUSTEEL
CONSTRUCT SRL. Subscrisa DINU
URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL având
sediul în București, Sector 1, Str. Buzești,
Nr.71, Et.5 Camera 502 -505, înregistrată în Registrul Societăților Profesionale sub nr. RFO II 0092, reprezentată
de asociat coordonator Urse Dan,

desemnată lichidator judiciar prin
Încheierea de ședință din data de
04.08.2016 pronunțată de Tribunalul
Prahova Secția A II -A Civilă de
Contencios Administrativ și Fiscal în
dosar nr. 6094/105/2017, privind societ a t e a d e b i t o a r e ALU S T EEL
CONSTRUCT SRL cu sediul în
Comuna Berceni, Sat Corlățești, Str.
Nicolae Bălcescu, Nr. 121 C, Județ
Prahova, înmatriculată la registrul
comerţului sub nr. J29/990/2005, cod
unic de înregistrare fiscală 17534119,
societate aflată în procedură simplificată
de insolvență, având în vedere că în
Adunarea creditorilor din data de
28.11.2018 a fost aprobată oferta formulată de societatea FERBAT SERV SRL
pentru achizițioanarea proprietăților
imobiliare, situate în Comuna Berceni,
Sat Corlățești, Județ Prahova, proprietatea societății debitoare ALUSTEEL
CONSTRUCT SRL -în lichidare,
pentru suma de 115.000 Euro, anunţă
anularea licitaţiilor publice deschise cu
strigare, organizate în vederea valorificării proprietăților imobiliare: -teren
intravilan în suprafață de 1.837 mp. și
construcții edificate pe acesta în suprafață construită de 550 mp., situată în
Comuna Berceni, Sat Corlățești, Str.
Nicolae Bălcescu, Nr. 121C, Județ
Prahova, nr. cadastral 20969, înscris în
Cartea Funciară nr. 20969, a Comunei
Berceni, Județ Prahova; -teren extravilan în suprafață de 3.567mp. ”situată
în Comuna Berceni, Sat Corlățești,
Tarlaua 36, Parcela A352/21, Județ
Prahova, nr. cadastral 1605, înscris în
Cartea Funciară nr. 1605, a Comunei
Berceni, Județ Prahova, aflate în patrimoniul societății debitoare ALUSTEEL
CONSTRUCT SRL, ce erau stabilite
pentru data de 07.12.2018; 14.12.2018;
21.12.2018, ora 11:00, urmând a se
desfășura la sediul din Mun. Ploiești,
Str. Cuptoarelor , Nr.4, Județ Prahova.
l Consiliul Local al Comunei Buciumi,
Comuna Buciumi, nr.124, județul Sălaj,
telefon: 0260.624.608, fax: 0260.624608,
e-mail: primaria.buciumi@samtv.ro, cod
f i s c a l : 4 2 9 1 6 1 1 , c o n t I BA N :
RO46TREZ56121A300530XXXX.
2.Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: teren intravilan în suprafață de 840mp, aparținând domeniului
public al Comunei Buciumi, situat în
localitatea Buciumi. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire: În
conformitate cu HCL nr.19 din
31.05.2018. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de
atribuire se va obţine de persoane juridice interesate și persoane fizice autorizate române interesate, pe suport de
hârtie de la sediul Primăriei Comunei
Buciumi, localitatea Buciumi, nr.124, în
baza unei solicitări depuse la Registratură, la cerere, și achitarea contravalorii.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Secretariatul comunei, Primăria
Comunei Buciumi, localitatea Buciumi,
nr.124. 3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.54/2006: Nu este cazul. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
28.12.2018, ora 16.00. 4.Informaţii
privind ofertele: Ofertele se depun în
plic, în limba română. 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 04.01.2019, ora
16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
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conduită ireproșabilă; -Cunoştinţe
operare calculator. -2 posturi de consilier
cadastru, gradul I. Cerinţele specifice
pentru ocuparea posturilor: -Studii de
specialitate: studii universitare de lungă
durată cu licență sau absolvite cu
diplomă: specializarea cadastru, geodezie,topografie, măsurători terestre şi
cadastru; -Vechime în specialitatea
studiilor: minim 3 ani și 6 luni; -Muncă
în echipă; -Capacitate de asimilare
rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la
stres, flexibilitate, atenție la detalii,
minuțios, perseverență; -Comportament
profesional integru și conduită ireproșabilă; -Cunoştinţe operare calculator.
Data-limită de depunere a dosarelor de
concurs este 18.12.2018, inclusiv, ora
16.30, la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Ilfov (zilnic,
luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri,
08.00-14.00). Concursul se va desfăşura
la sediul OCPI Ilfov, Şos.Kiseleff, nr.34,
sector 1; -Proba scrisă: în data de
08.01.2019, ora 10.00; -Interviul: în data
de 11.01.2019, de la ora 10.00. Date de
contact: telefon: 021.224.60.85, interior:
126, e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal:
art.7, alin.(4) din HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
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ofertele: Ofertele se depun la sediul
Primăriei Comunei Buciumi, localitatea
Buciumi, nr.124, Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare
participant depune o singură ofertă. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08.01.2019, ora 10.00, Primăria
Comunei Buciumi, localitatea Buciumi,
nr.124, Sala de ședințe. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Sălaj- secţia
Contencios Administrativ Fiscal, str.
Tudor Vladimirescu, nr.12, Zalău,
județul Sălaj, telefon: 0260.611.085, fax:
0260.611.551, e-mail: tr-salaj-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 29.11.2018.
l Debitorul Gasoil Service SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1.Proprietate imobiliară constituită din teren intravilan, în suprafață
de 2.820mp. și clădire ”Magazie scule
workover” edificată pe acesta cu suprafața de 331mp., situată în Oraș Băicoi,
Str. Schelei, Nr. 5, Județ Prahova, având
Nr. Cadastral 24053, Cartea Funciară
nr. 24053, a localității Băicoi. Preț
pornire licitație - 58.883,00 euro exclusiv
TVA; 2.Containere și magazii metalice
situate în Oraș Băicoi, Str. Schelei, Nr.5,
Județ Prahova -în valoare de 5.408,00
euro exclusiv TVA; 3.Volkswagen Golf
III, nr. înmatriculare PH-21-GSO, an
fabricație 1994, preț pornire licitație
-460,00 Euro exclusiv TVA; 4.FORD
Fusion, nr. înmatriculare PH-02-GSO,
an fabricație 2007, preț pornire licitație
- 2.700,00 Euro exclusiv TVA; 5. Renault
Megane Scenic nr. înmatriculare
PH-01-GSO, an fabricație 2000, preț
pornire licitație -1.100,00 Euro exclusiv
TVA; 6. Hyundai Accent nr. înmatriculare PH-15-GEX, an fabricație 2004,
preț pornire licitație -1.200,00 Euro
exclusiv TVA; 7. Dacia Logan, nr. înmatriculare PH-36-MRM, an fabricație
2005, preț pornire licitație -1.400,00
Euro exclusiv TVA; 8.FIAT Doblo, nr.
înmatriculare PH-12-RDO, an fabricație 2006, preț pornire licitație -1.300,00
Euro exclusiv TVA; 9. Renault Modus,
nr. înmatriculare PH-20-GSO, an fabricație 2007, preț pornire licitație 2.000,00 Euro exclusiv TVA; 10. Suzuky
SX 4 -avariat, nr. înmatriculare
PH-36-CRM, an fabricație 2012, preț
pornire licitație -4.200,00 Euro exclusiv
TVA; 11. Mercedes -Benz autovehicul
special N3G -Flush By Unit, nr. înmatriculare PH-50-GSO, an fabricație
2009, preț pornire licitație – 84.911,82
Euro exclusiv TVA; 12. TATRA
AU T O S P E C I ALA C AB . A V.
S U P R A S T R U C T U R A T U R LA
SONDA IC 5, nr. înmatriculare
PH-38-GAZ, an fabricație 1995, preț
pornire licitație -121.685,20 Euro
exclusiv TVA; 13. Mijloace fixe aparținând Gasoil Service SRL în valoare de
293.533,00 Lei exclusiv TVA; -Prețul
Caietului de sarcini pentru proprietatea
imobiliară fixe este de 1.000,00 Lei
exclusiv TVA; -Prețul Regulamentului
de licitație pentru autospecializate fixe
este de 1.000,00 Lei exclusiv TVA;
-Prețul Regulamentului de licitație
pentru autoturisme și mijloacele fixe
este de 500,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul
de pornire al licitaților pentru imobil,
autovehicule și mijloacele fixe aparținând Gasoil Service SRL reprezintă
100% din valoarea de piață exclusiv
TVA, arătată în Raportul de Evaluare
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pentru fiecare bun în parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de: -consemnarea în contul nr. RO91 BREL 0002
0018 9391 0100 deschis la Libra Internet
Bank - Suc. Ploiești până la orele 14.00
am din preziua stabilită licitaţiei, a
garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației; achizitionarea până la aceeași
dată a Caietului de sarcini și a Regulamentelor de licitație pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliară, autovehicule și mijloacele fixe, prima ședință de licitație a fost
fixată în data de 12.12.2018, ora 15:00,
iar dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe de
licitații vor fi în data de 19.12.2018;
16.01.2019; 23.01.2019; 30.01.2019 ora
15:00. Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul lichidatorului judiciar din Municipiul București, Sector 1,
Str. Buzești, Nr. 71, Et. 5. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan.
l Anunţ Privind scoaterea la licitaţie a
bunurilor imobile sechestrate În temeiul
art. 250 alin (2) din Legea 207/ 2015
privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, se
face cunoscut ca în ziua de 13.12.2018,
ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului
Hîrşova din Str.Piaţa 1 Decembrie 1918,
nr.1, Oraş Hîrşova, Jud. Constanţa, va
avea loc vânzarea prin licitatie pentru
valorificarea bunurilor imobile sechestrate
aparţinând debitorului: IAŞAR REGEP
ŞI CADÎNA, nr. Dosar executare silită
1075/06.11.2017; Bunuri scose la licitaţie:
Imobil locuinţă unifamilială P+2+Garaj
compus din Teren în suprafaţă de
515mp2(500 mp acte) +construcţii în
suprafată construită 263.91 mp2; Drepturi /Privilegii care greveaza bunurile:
U.A.T Oraş Hirşova; Domiciliul: Oraş
Hîrşova, str.Carsium nr.7, jud.Constanţa;
preţ evaluare: 335 938 LEI; preţ incepere
licitaţie: 251 954 LEI. Preţul nu conţine
T.V.A. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri, să înştiinţeze
despre aceasta, organul de executare silită
înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi de cumpărarea bunurilor
trebuie să prezinte toate documentele
prevazute de art.250 alin (7) din Legea
207/ 2015 privind Codul de procedură
fiscală. Pentru bunurile imobile sechestrate, ofertele de cumpărare se primesc la
sediul Primăriei oraşului Hîrşova
-Direcţia Economică - Birou Executări
Silite, Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1,
Oraş Hîrşova, jud. Constanţa, până în
ziua de 11.12.2018, ora 14.00. Facem
menţiunea că, în vederea participării la
licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să facă
dovada plăţii în contul RO98TREZ
2385006XXX000028, deschis la Tezoreria
Operativă Hîrşova, a taxei de participare
de 10% din preţul de pornire al licitaţiei
până la data de 11.12.2018. Ofertele de
cumparare pot fi depuse direct sau transmise prin poşta. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau
telefax.

PIERDERI
l Declar pierdută insigna cu (nr.
matricol) seria 093 un exemplar din
două, inscripţionat Poliţia Locală a
Municipiului Bucureşti eliberată de
DGPLCMB. O declar nulă începând cu
data de 28.11.2018.

