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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Cursuri de infirmiere cu practică 
în spital, diplome valabile în ţară şi 
străinătate. Condiţii minimum 10 
c l a s e ,  t o a t e  v â r s t e l e .  Te l . 
0749095152.

l Samira Cookies, cu sediul în 
Craiova, CUI: 39883225, angajează 
brutar. Cerințe: cursuri de califi-
c a r e ,  f ă r ă  e x p e r i e n ț ă . 
Tel.0726.907.070.

l SC Ninja Coders SRL angajează 
un ajutor programator, cunoscător 
al limbii franceze şi arabe. Pentru a 
aplica la acest post vă rugăm să ne 
transmiteți CV-ul dvs. pe adresa de 
e-mail: wr.team@workand-roll.com. 
Pentru mai multe detalii sunați la 
nr. de tel.0738.321.473.

l Societatea comercială Xiao 
Youdong SRL, cu sediul în Lupeni, 
jud.Hunedoara, angajează lucrător 
pentru postul vacant „Manipulant 
marfă”. Oferta este valabilă şi 
pentru cetățenii UE sau NON UE. 
Relații la tel. 0747.937.198.

l  C O M PA N I E  M E N T E -
NANȚĂ BUCUREȘTI ANGA-
JEAZĂ: PERSONAL MONTAJ 
SISTEME RAFTURI; FRIGO-
TEHNIȘTI; ELECTRICIENI; 
SUDORI; ZUGRAVI; RIGIP-
SARI; DULGHERI. SALARIU 
M O T I VA N T ,  C A Z A R E 
GRATUITĂ,  CONTRACT 
N E D E T E R M I N A T  D E 
MUNCĂ. 0735.528.213.

l Primăria Comunei Valea Călugă-
rească, județul Prahova, organi-
zează conform HG nr. 286/2011, 
modificată şi completată, concurs 
de ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a următoarei  funcți i 
contractuale de execuție vacante 
de: -1 post şofer, funcție contrac-
tuală de execuție -Compartiment 
Șoferi. Condiţiile specifice funcție 
contractuală vacantă de şofer: 
-studii medii cu diplomă de bacala-
ureat; -calificare maşinist la maşini 
pentru terasamente; -vechime în 
muncă minim 5 ani. Concursul se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Valea Călugărească, după 
cum urmează: -18 iulie 2019 
-termenul-limită de depunere a 
dosarelor; -22 iulie 2019 -selecția 
dosarelor; -26 iulie 2019 -proba 
scrisă, ora 10.00; -30 iulie 2019 
-proba interviu, ora 10.00. Relații 
suplimentare telefon: 0244.235.444, 
0764.967.077,  Compartiment 
Resurse Umane, Viorica Mocanu.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în 
temeiul HG nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată de timp, repartizat 
d e  l a  b u g e t u l  d i n  v e n i t u r i 
proprii-activitate curentă, cores-
punzător funcţiilor contractuale de 
execuție din cadrul Oficiului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Ilfov, după cum urmează: -1 post 
de referent cu atribuții de şofer, 
treapta IA, din cadrul Serviciului 
Economic- Compartimentul Achi-
ziții şi Administrativ. Cerinţele 
specifice pentru ocuparea postului: 
-studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în muncă: 
minim 6 ani şi 6 luni; -posesor 
permis de conducere categoria B- 
minim 5 ani; -fără cazier judiciar şi 
fără antecendente rutiere grave; 
-abilități de comunicare, capacitate 
de lucru în echipă, inițiativă, dina-
mism; -cunoştinţe operare calcu-
lator;  -disponibilitate pentru 
deplasări. Data-limită de depunere 
a  dosarelor  de  concurs  este 
19.07.2019, inclusiv, ora 14.00, 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, 
Șos.Kiseleff nr.34, sector 1: -Proba 
scrisă în data de 29.07.2019, ora 
10.00;  -Interviul  în  data de 
01.08.2019, 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 Primăria Municipiului Dorohoi, 
cu sediul în: municipiul Dorohoi, 
strada Grigore Ghica, nr.34, județul 
Botoşani, în baza legii 188/1999, 
organizează  concurs  pentru 
ocuparea următorului post vacant 
pentru funcție publică: Denumirea 
postului: consilier, grad profesional 
superior Compartimentul: Execu-
tare silită, control, persoane fizice şi 
juridice. Direcția: Taxe şi Impozite 
Locale. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă, în domeniul Științelor 
Economice (contabilitate); vechime 
în specialitatea studiilor: minim 7 
(şapte) ani. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 05.08.2019, ora 10.00 , la 
s ed iu l  ins t i tu ț i e i .  In te rv iu : 
08.08.2019, ora 10.00, la sediul 
instituției. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției în  
termen  de  20 de zile de la data 
publicării anunțului în Monitorul 
Oficial , respectiv până la data de 
23.07.2019. Date contact: Primăria 
Municipiului Dorohoi, Comparti-
mentul Resurse Umane, telefon 
0231/610133 INT.113

l Direcția Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranța Alimentelor, cu 
sediul în Brăila, str.Calea Galați, 
nr.344, județul Brăila, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale, aprobat 
prin HG nr. 286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea posturilor vacante 
contractuale, pe perioadă determi-
nată: -4 (patru) posturi -referent, 
treapta I A; -5 (cinci) posturi 
-muncitor calificat, treapta II; -1 

(un) post -muncitor necalificat, 
treapta I. Condiții de participare 
pentru ocupare post -referent, 
treapta I A: -conform prevederilor 
art.3 din Hotărârea de Guvern 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
medii finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției: minimum 9 ani; -experi-
ență în domeniul administrativ, 
contabilitate, IT, laborator. Condiții 
de participare pentru ocupare post 
-muncitor calificat, treapta II: 
-conform prevederilor art.3 din 
Hotărârea de Guvern nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare; -10 clase cu calificare; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării  funcției : 
minimum 6 ani; -experiență în acti-
vitatea specifică pentru laborator. 
Condiții de participare pentru 
ocupare post -muncitor necalificat, 
treapta I: -conform prevederilor 
art.3 din Hotărârea de Guvern 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
generale ,  minimum 8 c lase ; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării  funcției : 
minimum 6 ani; -experiență în acti-
vitatea specifică pentru laborator. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -proba scrisă în data 
de 29 iulie 2019, ora 10.00, la sediul 
instituției; -proba interviu se va 
susține într-un termen de maxim 4 
zile lucrătoare de la susținerea 
probei scrise, la sediul acesteia din 
Brăila, Calea Galați, nr. 344. 
Data-limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de 
la afişare, la sediul instituției. Date 
contact: Mures Violeta, telefon: 
0748.158.316.

l Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
Vâlcea organizează concurs in data 
de 25.07.2019 pentru ocuparea pe 
perioada nedeterminata a 1 post 
contractual vacant de asistent 
medical generalist (PL) la Statia de 
Ambulanta Rm.Valcea. Condiţii: 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform H.G. 
nr. 797/1997; -diplomă bacalaureat; 
-vechime in munca - minim 6 luni 
in specialitate; -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul se va 

organiza conform calendarului 
următor: -05-18 iulie 2019 ora 14.00 
- termen limita pentru depunere 
dosare; -25 iulie 2019 ora 10.00 - 
proba scrisă; -29 iulie 2019 ora 
10.00 - proba practica. Relaţii supli-
mentare se obţin de la Comparti-
m e n t u l  R U N O S  -  t e l e f o n 
0250/731030 int. 117 sau pe site-ul 
institutiei www.ambulantavalcea.
ro.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Bucureşti (Cod fiscal 4283570) 
organizează concurs conform H.G. 
nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale vacante: 
1.Pe spital 50 posturi vacante asis-
tent medical, specialitatea medicina 
generală, după cum urmează: a) 
Asistent medical principal cu studii 
superioare -2 posturi vacante; i. 
Vechime ca asistent medical minim 
5 ani; ii. Diplomă de licenţă in 
specialitate; iii. Dovada deţinerii 
certificatului de membru şi a asigu-
rării de raspundere civila (în copie), 
în termen de valabilitate; iv. Certi-
ficat de grad principal; b) Asistent 
medical cu studii superioare  -1 
post vacant: i. Vechime ca asistent 
medical minim 6 luni; ii. Diplomă 
de licenţă in specialitate; iii . 
Dovada deţinerii certificatului de 
membru şi a asigurării de raspun-
dere civila (în copie), în termen de 
valabilitate; c) Asistent medical 
debutant cu studii superioare -2 
posturi vacante: i. Vechime ca asis-
tent medical -nu e cazul;  i i . 
Diplomă de licenţă in specialitate; 
iii. Dovada deţinerii certificatului 
de membru şi a asigurării de 
raspundere civila (în copie), în 
termen de valabilitate; d) Asistent 
medical principal cu studii postli-
ceale -21 posturi  vacante:  i . 
Vechime ca asistent medical minim 
5 ani; ii. Diplomă de absolvire a 
şcolii postliceale sanitare; iii. 
Dovada deţinerii certificatului de 
membru şi a asigurării de raspun-
dere civila (în copie), în termen de 

valabilitate; iv. Certificat de grad 
principal; e) Asistent medical cu 
studii postliceale -18 posturi 
vacante; i. Vechime ca asistent 
medical minim 6 luni; ii. Diplomă 
de absolvire a şcolii postliceale sani-
tare; iii. Dovada deţinerii certifica-
tului de membru şi a asigurării de 
raspundere civila (în copie), în 
termen de valabilitate; f) Asistent 
medical debutant cu studii postli-
ceale –6 posturi vacante: i. Vechime 
ca asistent medical -nu este cazul; 
ii. Diplomă de absolvire a şcolii 
postliceale sanitare; iii. Dovada 
deţinerii certificatului de membru şi 
a asigurării de raspundere civila (în 
copie), în termen de valabilitate; 2. 
Laborator Clinic de Radiologie şi 
Imagistică Medicală -4 posturi 
vacante: a) Asistent medical cu 
studii postliceale, specialitatea radi-
ologie:  i. Vechime ca asistent 
medical minim 6 luni; ii. Diplomă 
de absolvire a şcolii postliceale sani-
tare; iii. Dovada deţinerii certifica-
tului de membru şi a asigurării de 
răspundere civi:lă (în copie), în 
termen de valabilitate; 3. Laborator 
Recuperare Medicină Fizică şi 
Balneologie -1 post vacant: a) Asis-
tent medical cu studii postliceale, 
specialitatea balneofizioterapie. i. 
Vechime ca asistent medical minim 
6 luni; ii. Diplomă de absolvire a 
şcolii postliceale sanitare; iii. 
Dovada deţinerii certificatului de 
membru şi a asigurării de răspun-
dere civilă (în copie), în termen de 
valabilitate; 4. Pe spital 37 posturi 
vacante infirmieră, după cum 
urmează: a) Infirmieră -30 posturi 
vacante; i. Vechime ca infirmieră 
minim 6 luni; ii. Scoală generală; 
iii. Curs de infirmiere autorizat; b) 
Infirmieră debutantă -7 posturi 
vacante; i. Vechime ca infirmieră 
-nu e cazul; ii. Scoală generală; iii. 
Curs de infirmiere autorizat. 5. Pe 
spital 12 posturi vacante brancar-
dier: i. Școală generală; ii. Nu nece-
sita vechime în funcţie. 6. Pe spital 
10 posturi vacante îngrijitoare: i. 
Școală generală;  ii. Nu necesită 
vechime în funcţie. Calendarul de 
desfăşurare a concursului este: 
-05.07.2019 -18.07.2019 -înscrierea 
candidaţilor de luni până joi între 
orele 08:00 -16:00 şi vineri între 
orele 08:00 -14:00; -19.07.2019 ora 
14:00 - selecţie dosare; -23.07.2019 
ora 10:00 -afişarea rezultatelor de 
verificare a dosarelor, rezultatul 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC TOTAL IDEA SRL 

SC Total Idea SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

pentru proiectul „CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE ȘI BIROURI PARTER, P+1E PARȚIAL, ÎMPREJMUIRE,

UTILITĂȚI” pe amplasamentul din Popești-Leordeni, str. Pavel Ceamur, nr. 7b, județul Ilfov. 

Informaţii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Luni-Joi, 9.00-13.00, Vineri,

9.00-12.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov.
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selectării dosarelor de concurs se va 
afişa la sediul SUUB -Serviciul 
Resurse Umane şi pe site-ul spita-
lului (www.suub.ro); -23.07.2019, 
ora 10:00 -24.07.2019 ora 10:00 
-formularea contestaţiilor faţă de 
rezultatele de verificare a dosarelor; 
-25.07.2019, ora 10:00 -afişarea 
rezultatelor contestaţiilor faţă de 
rezultatele de verificare a dosarelor; 
-05.08.2019, ora 09:00- susţinerea 
probei scrise la sediul SUUB -Amfi-
teatrul mare -etaj 1; -06.08.2019, 
ora 12:00- afişarea rezultatelor 
probei scrise, (se va afişa la sediul 
SUUB -Serviciul Resurse Umane şi 
pe site-ul spitalului  www.suub.ro); 
-06.08.2019, ora 12:00 -07.08.2019, 
ora 12:00 -formularea contestaţiilor 
faţă de rezultatele probei scrise; 
-08.08.2019, ora 12:00 -afişarea 
rezultatelor contestaţiilor la proba 
scrisă; -09.08.2019, ora 09:00 -susţi-
nerea probei practice/interviu la 
sediul SUUB -Amfiteatrul mare 
-etaj1; -12.08.2019, ora 10:00 
-afişarea rezultatelor probei prac-
tice/ interviu, (se va afişa la sediul 
SUUB -Serviciul Resurse Umane şi 
pe site-ul spitalului www.suub.ro); 
-12.08.2019, ora 10:00 -13.08.2019, 
ora 10:00 -formularea contestaţiilor 
faţă de rezultatele probei practice/ 
interviu; -14.08.2019, ora 10:00 
-afişarea rezultatelor contestaţiilor 
la  proba  pract ică /  interv iu ; 
-14.08.2019, ora 12:00 -afişarea 
rezultatelor finale, (se va afişa la 
sediul SUUB -Serviciul Resurse 
Umane şi pe site-ul spitalului www.
suub.ro). Sunt declaraţi admişi la 
probele de concurs candidaţii care 
au obţinut minim 50 de puncte. 
Candidaţii se vor prezenta în sala 
de concurs cu cartea de identitate 
în original. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Bucureşti- 
Splaiul Independenţei nr.169, sector 
5, Bucuresti -Serviciul Resurse 
Umane -tel.: 021/318.05.22 int.195 
sau 395 şi pe pagina de internet a 
unităţii, respectiv www.suub.ro.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Bucureşti (Cod fiscal 4283570) 
organizează concurs conform H.G. 
nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale vacante: 
1. Serviciul Financiar: •Economist 
specialist IA -1 post: -studii superi-
oare absolvite cu examen de licenţă 
în domeniul economic; -vechime în 
specialitate minim 6 ani şi 6 luni; 
•Economist II -1 post: -studii supe-
rioare absolvite cu examen de 
licenţă în domeniul economic; 
-vechime în specialitate minim 6 
luni; •Economist debutant -1 post: 
-studii superioare absolvite cu 
examen de licenţă în domeniul 

economic; -nu necesită vechime în 
specialitate; 2. Serviciul Contabili-
tate și Gestiune: •Economist speci-
alist IA -1 post: -studii superioare 
absolvite cu examen de licenţă în 
domeniul economic; -vechime în 
specialitate minim 6 ani şi 6 luni; 3. 
Serviciul  Achiziț i i  Publice  - 
Contractare: •Economist specialist 
IA -1 post: -studii superioare absol-
vite cu examen de licenţă în dome-
niu l  economic ;  -vechime în 
specialitate minim 6 ani şi 6 luni; 
•Economist II -1 post: -studii supe-
rioare absolvite cu examen de 
licenţă în domeniul economic; 
-vechime în specialitate minim 6 
luni; 4. Serviciul Comunicare, 
Relații cu Publicul şi Secretariat: 
•Referent de specialitate gradul I 
-1 post: -studii superioare absolvite 
cu examen de licenţă în domeniul 
ştiințe ale comunicării, speciali-
zarea jurnalism: -vechime în speci-
alitate minim 6 ani şi 6 luni; 5. 
Serviciul Administrativ: •Ingriji-
toare -5 posturi: -şcoală generală; 
-nu necesită vechime în funcţie; 
•Muncitor calificat III -Liftier -1 
post: -şcoală generală sau diplomă 
de studii medii; -certificat de absol-
vire curs liftier; -autorizaţie ISCIR 
cu viză în termen de valabilitate; 
-vechime în meserie minim 3 ani; 
•Muncitor calificat IV - Liftier -1 
post: -şcoală generală sau diplomă 
de studii medii; -certificat de absol-
vire curs liftier; -autorizaţie ISCIR 
cu viză în termen de valabilitate; 
-nu necesită vechime în meserie; 
•Șofer autosanitară II -1 post: 
-diplomă de bacalaureat sau 
diplomă de absolvire a liceului; 
-minim 3 ani vechime ca şofer 
(conducător auto profesionist); 
-permis de conducere pentru şofer 
profesionist valabil pentru autove-
hicule din categoriile B şi C; -certi-
f i c a t  a m b u l a n ț i e r ;  • Ș o f e r 
autosanitară III -1 post: -şcoală 
generală sau diplomă de studii 
medii; -permis de conducere pentru 
şofer profesionist valabil pentru 
autovehicule din categoriile B şi C; 
-certificat ambulanțier; -nu necesită 
vechime în funcţie; •Șofer II -1 
post: -şcoală generală sau diplomă 
de studii medii; -permis de condu-
cere pentru şofer profesionist sau 
diplomă de absolvire a învăţămân-
tului mediu ori profesional de 
specialitate; -nu necesita vechime în 
funcţ ie ;  •Portar  -2  postur i : 
-dilplomă de absolvire a şcolii gene-
rale;  -nu necesita vechime în 
funcţie; •Muncitor necalificat -3 
posturi:  -şcoală generală; -nu nece-
sită vechime în meserie; 6. Bloc 
Alimentar: •Muncitor calificat IV 
-Bucatar -1 post: -diplomă de absol-
vire şcoală profesională sau certi-
ficat de calificare; -nu necesită 
vechime în meserie; •Muncitor 
necalificat –2 posturi: -şcoală gene-
rală; -nu necesită vechime în 
meserie; 7. Serviciul de Statistică, 
Informatică și Evaluare Medicală: 
•Registrator medical –2 posturi:  
-diplomă de studii medii de specia-
litate sau diplomă de studii medii; 
-vechime ca registrator medical 

minim 6 luni; •Registrator medical 
debutant -2 posturi:  -diplomă de 
studii medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii; -nu nece-
sită vechime în funcţie; •Operator 
III -4 posturi: -diplomă de absolvire 
a învățământului postliceal sau 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
c a  o p e r a t o r  m i n i m  6  l u n i ; 
•Operator debutant -1 post : 
-diplomă de absolvire a învățămân-
tului postliceal sau diplomă de 
bacalaureat; -nu necesită vechime 
în funcţie; 8. Serviciul Tehnic: 
•Muncitor calificat III -instalator -1 
post: -diplomă de absolvire şcoală 
profesională sau certificat de califi-
care; -minim 3 ani vechime în 
meserie; •Muncitor calificat II 
-zidar -1 post: -diplomă de absolvire 
şcoală profesională sau certificat de 
calificare; -minim 6 ani vechime în 
meserie; •Muncitor calificat II 
-sudor -1 post: -diplomă de absol-
vire şcoală profesională sau certi-
ficat de calificare; -minim 6 ani 
vechime în meserie; 9. Unitate 
Primiri Urgențe: •Asistent social 
principal cu studii superioare, 
specialitatea asistență socială -1 
post: -diplomă de licență în dome-
niul asistență socială; -minim 5 ani 
vechime în specialitate în sectorul 
sanitar. Calendarul de desfăşurare 
a concursului este: -05.07.2019 
-18.07.2019 -înscrierea candidaţilor 
de luni până joi între orele 08:00 
-16:00 şi vineri între orele 08:00 
-14:00; -19.07.2019 ora 14:00 
-selecţie dosare; -23.07.2019 ora 
10:00- afişarea rezultatelor de veri-
ficare a dosarelor; -rezultatul selec-
tării dosarelor de concurs se va 
afişa la sediul SUUB -Serviciul 
Resurse Umane şi pe site-ul spita-
lului (www.suub.ro); -23.07.2019, 
ora 10:00 –24.07.2019 ora 10:00 
-formularea contestaţiilor faţă de 
rezultatele de verificare a dosarelor; 
-25.07.2019, ora 10:00 -afişarea 
rezultatelor contestaţiilor faţă de 
rezultatele de verificare a dosarelor; 
-05.08.2019, ora 09:00 -susţinerea 
probei scrise la sediul SUUB -Amfi-
teatrul mare -etaj 1; -06.08.2019, 
ora 12:00 -afişarea rezultatelor 
probei scrise  (se va afişa la sediul 
SUUB -Serviciul Resurse Umane şi 
pe site-ul spitalului  www.suub.ro);  
-06.08.2019, ora 12:00 -07.08.2019, 
ora 12:00 -formularea contestaţiilor 
faţă de rezultatele probei scrise; 
-08.08.2019, ora 12:00  -afişarea 
rezultatelor contestaţiilor la proba 
scrisă; -09.08.2019, ora 09:00 -susţi-
nerea probei practice/ interviu la 
sediul SUUB -Amfiteatrul mare- 
etaj1;  -12.08.2019, ora 10:00 
-afişarea rezultatelor probei prac-
tice/ interviu (se va afişa la sediul 
SUUB -Serviciul Resurse Umane şi 
pe site-ul spitalului  www.suub.ro); 
-12.08.2019, ora 10:00; -13.08.2019, 
ora 10:00 -formularea contestaţiilor 
faţă de rezultatele probei practice/ 
interviu; -14.08.2019, ora 10:00 
-afişarea rezultatelor contestaţiilor 
la  proba  pract ică /  interv iu ; 
-14.08.2019, ora 12:00 -afişarea 
rezultatelor finale (se va afişa la 
sediul SUUB -Serviciul Resurse 

Umane şi pe site-ul spitalului  www.
suub.ro). Sunt declaraţi admişi la 
probele de concurs candidaţii care 
au obţinut minim 50 de puncte. 
Candidaţii se vor prezenta în sala 
de concurs cu cartea de identitate 
în original. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Bucureşti- 
Splaiul Independenţei nr.169, sector 
5, Bucuresti -Serviciul Resurse 
Umane -tel.: 021/318.05.22 int.195 
sau 395 şi pe pagina de internet a 
unităţii, respectiv www.suub.ro.

l Ministerul Fondurilor Europene 
organizează, în temeiul OUG 
45/2008, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, în data de 17 iulie 
2019, ora 10.00 proba scrisă, 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminata a unei funcții 
publice de execuție vacante la 
Direcția generală programe euro-
pene capital uman, Direcția gestio-
n a r e  p r o g r a m ,  e v a l u a r e  ş i 
contractare proiecte, Serviciul 
pregătire, evaluare şi contractare 
proiecte, după cum urmează: -1 
post de consilier, clasa I, grad profe-
sional superior (studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; perfecțio-
nări (specializări) -curs de speciali-
z a r e  î n  d o m e n i u l  a c c e s ă r i i 
fondurilor europene sau în dome-
niul management de proiect, 
dovedit cu diplomă/ atestat/ certi-
ficat emis în condițiile legii; vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice: -minim 
7 ani). Data şi ora susținerii inter-
viului vor fi afişate odată cu rezulta-
tele la proba scrisă. Documentele 
necesare înscrierii la concurs, condi-
țiile generale, specifice şi biblio-
grafia sunt afişate la  sediul 
ministerului şi pe site-ul ministe-
rului mfe.gov.ro. Dosarele pot fi 
depuse în termen de 8 zile de la data 
publicării anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la Direcția 
generală managementul resurselor 
umane a Ministerului Fondurilor 
Europene din Șos. București-Plo-
ieşti nr. 1-1B, clădirea BASP 
Victoria, sector 1, București. Infor-
mații suplimentare pot fi obținute la 
numărul de telefon: 0372.838.681.

VÂNZĂRI CASE-VILE
l Vând/ schimb vilă Brăila cu 
apartament (parter), Bucureşti. 
0721/625116.

CITAŢII
l Toți cei interesați în a face 
opoziție la dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate în 
favoarea numiților Popa Elena și 
Popa Cornel asupra imobilelor 
înscrise în CF 100325 Șinca Nouă, 
nr. top. 541/2/a, şi în CF 100324 
Șinca Nouă nr. top 541/2/c, sunt 
invitați la Judecătoria Zărneşti în 
data de 26.09.2019, ora 09.00.

l Toți cei interesați în a face 
opoziție la dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate în 
favoarea numiților Taflan Daniel 
George și Taflan Ioan Lucică cu 
privire la suprafața de aproximativ 
9000 mp din imobilul înscris în CF 
106947 Bran, nr. top. 2023, şi 2033, 
sunt invitați la Judecătoria Zărneşti 
în data de 26.09.2019, ora 09.00.

l Toți cei interesați în a face 
opoziție la dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate în 
favoarea numiților Benga Viorica și 
Benga Gheorghe cu privire la 
imobilele înscrise în CF 100962 
Zărneşti, nr. top. 383/2/a, în CF 
100974 Zărneşti nr. top 383/2/b şi a 
suprafeței de 273 mp din imobilul 
înscris în CF 113337 Zărneşti nr. 
top 383/5, sunt invitați la Judecă-
toria Zărneşti în data de 07.11.2019, 
ora 09.00.

l Numiții Birtalan-Agnes Borbala, 
Birtalan Imre, Birtalan Sandor, 
Peter Anna-Maria, solicită consta-
tarea dobândirii dreptului de 
proprietate de către defunctul 
B i r t a l a n  I m r e ,  d e c e d a t  l a 
29.03.1988 asupra imobilului înscris 
în CF nr.23606 Valea Crișului, nr.
top 182, 183, curte şi grădină în 
suprafață de 346 mp. Toți cei inte-
resați pot face opoziție în termen de 
1 lună de la publicarea prezentului, 
în Dosarul nr. 2589/305/2019 al 
Judecătoriei Sf.Gheorghe.

l Jiga Gheza Sebastian, in calitate 
de parat, cu sediul in Garbova, Str.
Horia Closca si Crisan, nr.432, jud.
Alba, este chemat la Judecatoria 
Sebes, dosarul nr.1271/298/2019, in 
data de 30 iulie 2019, ora 09.00, de 
catre SC “Electrica Furnizare” SA 
–Agentia de Furnizare a Energiei 
Electrice Alba, in calitate de recla-
mant pentru Fond –cerere cu 
valoare redusa).

l Numitul Neamţu Marian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Radomireşti, sat Fripţi, 
jud.Olt, este citat în calitate de 
pârât, la Judecătoria Caracal, jud. 
Olt, str.Iancu Jianu, nr.37, pentru 
data de 4.09.2019, complet C4, ora 
08.30,  sala 1,  în dosar civi l 
nr.2312/207/2019, având ca obiect 
modificare măsuri privind copilul, 
reclamantă Vezeanu Marinela-Vio-
leta.

l Se citează pârâtul Popescu 
Cătălin, cu ultimul domiciliui 
cunoscut în sat.  Rediu, com. 
Rădăuţi- Prut, jud. Botoşani, în 
dosarul nr. 264/217/2019, la Judecă-
toria Darabani, pentru termenul 02 
octombrie  2019, în proces cu recla-
manta Popescu Varvara, având ca 
obiectiv divorţ.

DIVERSE
l Primăria Comunei Calopăr, 
Județul Dolj, anunță populația şi 
crescătorii de albine cu privire la 
desfăşurarea lucrărilor de dezin-
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secție, dezinfecție și tratamente 
f i tosani tare  pr in  combatere 
avio-chimică, faza a doua, în data 
de 04.07.2019, între orele 06.00-
09.00. Produsul folosit este avizat 
de Ministerul Sănătății, este produs 
biocid, grupa principală 3, tip 
produs 18.

l Mazarine Energy Romania 
S.R.L anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: „echipare de 
suprafata si conducte de amestec 
sondele 1101, 1102, 1105, 1106 
Ileana” propus a fi amplasat în 
extravilanul localitatii Ileana, 
judetul Calarasi. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul A.P.M Calarasi: 
Soseaua Chiciu, nr.2, jud.Calarasi 
și la sediul titularului: Soseaua 
Bucuresti - Ploiesti, nr. 42-44, 
Baneasa Bussines & Technology 
Park, cladirea b, aripa b1, etajul 1, 
camera 1, Sector 1, Bucuresti, 
Romania, în zilele de luni - vineri, 
între orele 8 - 16. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Calarasi.

l Subscrisa Partium Insolvency 
IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar provizoriu în dosarul nr. 
1854/111/2019 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bihor, Secția a II-a Civilă, 
privind pe debitoarea DT Mobila 
Quality SRL, CUI 37218390, 
număr de înregistrare în Registrul 
Comerțului J5/497/2017, îi notifică 
pe toți creditorii debitoarei privind 
faptul că prin hotărârea nr. 
215/F/2019 din data de 27.06.2019 
pronunțată de Tribunalul Bihor în 
dosarul nr. 1854/111/2019 s-a 
dispus începerea procedurii simpli-
ficate, față de societatea debitoare 
mai sus menționată, în temeiul 
art.38 alin.2 și art.71 alin.1 și art. 
67 alin. 1 lit. g din Legea 85/2014. 
Prin hotărârea amintită s-au fixat 
termenul limită, pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
țelor  la  data de 12.08.2019, 
termenul limită pentru verificarea 
creanțelor, întocmirea și publicarea 
tabelului preliminar 23.08.2019, 
termenul limită de întocmire a 
tabelului definitiv 18.09.2019. 
Lichidatorul judiciar provizoriu a 
convocat ședința adunării credito-
rilor pe data de 05.09.2019, la ora 
14:00, la sediul acestuia din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap. 
11, județul Bihor, ordinea de zi 
urmând a fi: confirmarea lichidato-
rului judiciar provizoriu și apro-
barea onorariului acestuia.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii generale de insol-
venţă a debitorului SC CKJ Iveta 
SRL, CIF: 33130651, J25/140/2014, 
dosar nr. 1326/101 anul 2019 - 
Tribunalul Mehedinti. Termen 
pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 31.07.2019; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea 

tabelului preliminar al creanţelor la 
14.08.2019; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este 
de 7 zile de la publicarea în Bule-
tinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar și pentru 
afișarea tabelului definitiv al crean-
ţelor la 02.09.2019. Administrator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL Filiala Timis.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al 
G r i m a r  I m p e x  U r b a n  S R L 
desemnat prin hotararea nr.2265 
din data de 01.07.2019, pronuntata 
de Tribunalul Ilfov, Sectia Civila in 
dosar nr. 2039/93/2018, notificã 
deschiderea falimentului prin 
procedura simplificata prevazuta 
de Legea nr.85/2014 împotriva 
Grimar Impex Urban SRL, cu 
sediul in București Sectorul 1, 
Strada Lonea, Nr. 46, CUI  354784, 
nr. de ordine in registrul comertului 
J40/8367/2018. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva Grimar Impex Urban 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului București - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 2039/93/2018, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul 
s u p l i m e n t a r  a l  c r e a n t e l o r 
16.08.2019; b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intoc-
mirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
05.09.2019; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 26.09.2019.

l Dominus S.R.L având sediul în 
Calea Zimandului nr. 30, ap. 2, 
localitatea Arad, titular al P.U.Z. - 
“zona cu functiuni mixte, servicii si 
comert, industrie nepoluanta si 
depozitare” amplasat in intravilan 
mun. Arad, CF nr. 338092 Arad, 
CF nr.  338108 Arad, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru P.U.Z.-ul  menţionat 
și declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a P.U.Z.-ului  poate 
fi consultată la sediul APM ARAD, 
strada Splaiul Muresului, FN, loca-
litatea Arad, judeţul Arad, de luni 
până joi între orele 09 - 16.00, 
vineri între orele 09 - 13.00. Obser-
vaţii/ comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul APM 
ARAD, în termen de 15 zile de la 
data publicării anunţului.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse 
si Asociatii SPRL notifica creditorii 
cu privire la deschiderea procedurii 
falimentului prevazuta de Legea nr. 
85/2014 impotriva debitoarei SC GS 

Investment SRL SRL cu sediul 
social in Bucuresti, Str. Veseliei, nr. 
3, et. 1, ap.2, Sector 5 avand CUI 
14494770, J40/1689/2002, in dosarul 
30950/3/2017 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila. Termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in vederea intocmirii 
tabelului suplimentar -08.08.2019, 
termenul de verificare a creantelor, 
de intocmire, afisare si comunicare 
a tabelului suplimentar de creante 
-09.09.2019, termenul de depunere a 
contestatiilor -7 zile de la publicarea 
tabelului suplimentar in BPI, 
termenul de intocmire a tabelului 
definitiv consolidat - 09.10.2019. 
Urmatorul termen de judecata a 
fost fixat pentru data de 24.10.2019. 
Pentru relatii: 021.318.74.25.

l Primăria Comunei Plopu, titular 
al proiectului „Reabilitare și 
Modernizare Drumuri Locale și 
Comunale din Satele Plopu și Nisi-
poasa, Comuna Plopu, Județul 
Prahova”, propus a fi amplasat în 
Comuna Plopu, Satele Plopu și 
Nisipoasa, Jud.Prahova, anunță 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
APM Prahova, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
mediului și de evaluarea adecvată, 
fără evaluare a impactului pentru 
proiectul „Reabilitare și Moderni-
zare Drumuri Locale și Comunale 
din Satele Plopu și Nisipoasa, 
Comuna Plopu, Județul Prahova”, 
propus a fi amplasat în Comuna 
Plopu, Satele Plopu și Nisipoasa, 
Jud.Prahova. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru 
protecția mediului APM Prahova 
din mun.Ploiești, str.Gh.Gr. Canta-
cuzino, nr.306, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 8.00-13.00, precum 
și la următoarea adresă de internet: 
http://apmph.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina 
de internet a autorității competente 
pentru protecția mediului.

l Comunicare sentința civilă 
nr.1014/19.06.2019 pronunțată de 
Judecătoria Caracal în dosarul nr. 
1865/207/2019. Admite acțiunea 
formulată de reclamantul Achim 
Ionel Marian, în contradictoriu cu 
pârâta Achim Ioana. Dispune 
desfacerea căsătoriei încheiată 
între părți la data de 03.09.2005, 
din culpa ambilor soți. Dispune ca 
reclamanta să-și reia numele avut 
anterior încheierii căsătoriei. Cu 
apel în termen de 30 zile de la 
comunicare.

l Dl. Dobre M., este invitat în peri-
oada de 04-05.07.2019, între orele 
9-14:00, la Direcţia Juridică din 
sediul Rectoratului, bld. Mihail 
Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, 
pentru a ridica o convocare.

l Dl. Mocanu I.S., este invitat în 
perioada de 04-05.07.2019, între 
orele 9-14:00, la Direcţia Juridică 
din sediul Rectoratului, bld. Mihail 
Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, 
pentru a ridica o convocare.

SOMAŢII
l Se aduce la cunoștinţă că pe 
rolul Judecătoriei Arad se af lă 
dosarul nr.9743/55/2019, cu termen 
de judecată la data de 12.09.2019, 
prin care petenta Moţ Elena soli-
cită dobândirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra 
cotei de 46/495 părţi din imobilul 
înscris în CF nr. 306343 Fântânele, 
sub A.1, conform înscrierii de sub 
B.3, respectiv cota de proprietate 
de 1 /8 părţi deţinută de defunctul 
Martin Pavel din construcţiile 
înscrise în CF 3066343 Fântânele 
sub A1.1, A1.2 și A1.3, conform 
înscrierii de sub B7, cotele având ca 
ul t im proprietar  tabular  pe 
defunctul Martin Pavel, decedat la 
data de 30.07.1965. Persoanele 
interesate pot face opoziţie la 
numărul de dosar indicat mai sus 
în termen de o lună de la data 
publicării prezentei somaţii.

l Judecătoria Zărnești,  jud. 
B r a ș o v ,  d o s a r  c i v i l  n r. 
1487/338/2019. Somație: se aduce la 
cunoștință celor interesați că 
petenții: Marian Ciprian- Mihail, 
Marian Ana- Maria,  Marian 
Eugeniu- Sofronie, Diaconu Iulian, 
Diaconu Mioara- Elena, domiciliați 
în com. Vulcan, nr. 534, jud. Brașov, 
au solicitat Judecătoriei Zărnești, 
jud. Brașov, să constate că au 
dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra imobilul 
situat în com. Vulcan, str. Laterală 
nr. 534, jud. Brașov înscris în CF nr. 
104100 Vulcan (CF vechi nr. 1016 
Vulcan) la A+1, cu nr. top. 366/2, 
367/2- teren curți construcții și 
grădină de 1126 mp și la A1.1, nr. 
top 366/3- casă de piatră, curte cu 
suprafață de 97,20 mp și casă de 
lemn, având ca proprietar tabular 
pe numitul  Toutsch Martin, 
decedat la data de 03.07.1972, în 
localitatea Vulcan, jud. Brașov. 
Persoanele interesate pot face 
opoziție la Judecătoria Zărnești în 
termen de o lună de la data afișării 
și publicării prezentei somații.

LICITAŢII
l SC AUTO RO SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie 
a urmatorului bun imobil aflat in 
patrimoniul debitoarei: constructie 
C1 situata in Sinaia, str. Walter 
Maracineanu, nr. 3, lot 1, jud. 
Prahova, compusa din cladire 
depozit si administrativ P+E+M, 
suprafata construita desfasurata 
1005 mp, la pretul de 113.000 EUR 
fara TVA, pret ce va fi achitat in lei 
la cursul BNR al euro din ziua 
efectuarii platii. Constructia C1, cu 
componenta mentionata mai sus, 
este edificata pe un teren concesi-

onat de la Consiliul Local Sinaia. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
incuviintat prin hotararea Adunarii 
Creditorilor din 13.06.2019. Sedin-
tele de licitatii vor avea loc pe data 
d e  0 9 . 0 7 . 2 0 1 9 ,  1 0 . 0 7 . 2 0 1 9 , 
11.07.2019, 15.07.2019, 17.07.2019 
orele 12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Detalii suplimentare in caietul de 
sarcini si la telefon 0344104525. 
Pretul caietului de sarcini este 3000 
lei fara TVA si se achita in contul 
lui Just Insolv SPRL, deschis la 
U n i c r e d i t  B a n k ,  a v a n d  n r. 
RO12BACX0000001089475001, 
CUI 34733472 sau la sediul lichida-
torului judiciar.

l Ministerul Apărării Naţionale, 
prin Unitatea Militară 01606 Sibiu, 
organizează licitaţie publică cu 
strigare în vederea închirierii unei 
părţi de imobil situat în Sibiu, 
Bd.Vasile Milea, nr.3-5, compus din 
3 (trei) încăperi cu o suprafaţă 
construită totală de 50,62m2 (din 
care 19,05m2 -magazie, 19,05m2 
-magazie, 5,52m2 -hol de trecere) în 
vederea organizării unui „Bufet de 
incintă” (chioșc alimentar) pentru 
prestarea serviciilor de comerciali-
zare a produselor alimentare și 
nealimentare necesare personalului 
unităţii. Licitaţia are loc în ziua de 
19.07.2019, ora 12.00, la sediul 
Unității Militare 01606 Sibiu, din 
Bd.Vasile Milea, nr.3-5, localitatea 
Sibiu, județul Sibiu. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se repetă în 
ziua de 30.07.2019, ora 12.00, la 
aceeași adresă. Condiţiile privind 
participarea și adjudecarea sunt 
cuprinse în caietul de sarcini, care 
se achiziţionează de la sediul 
Unității Militare 01606 Sibiu, înce-
pând cu ziua de 08.07.2019, contra 
sumei de 10Lei, care se depune la 
casieria unităţii militare. Ofertele 
împreună cu celelalte documente 
solicitate se depun la registratura 
unităţii militare, conform celor 
specificate în caietul de sarcini, 
până la data de 16.07.2019, ora 
14.00, date indicate și în caietul de 
sarcini. Garanţia de participare la 
licitaţie se exprimă în lei și se 
constituie prin scrisoare de garanţie 
bancară,  care se prezintă în 
original, prin depunere în numerar 
la casieria unităţii militare sau prin 
virament bancar în contul unităţii 
până la data și ora depunerii 
ofertei. Informaţii suplimentare se 
obţin la sediul unităţii militare, la 
telefon: 0269.233.930, int.151, sau 
prin solicitare scrisă transmisă prin 
fax la nr.0269.233.842 și la adresa 
de e-mail: achizitii_01606@yahoo.
com.

l Management Company IPURL, 
lichidator judiciar al SC Project 
Thc SRL, în dosarul 7695/63/2016 
af lat pe rolul Tribunalului Dolj, 
anunță vânzarea bunurilor sociale 
constând în: 1)imobil situat în 
Comuna Malu Mare, sat Preajba, 
Aleea Lalelelor, nr.2, jud.Dolj, 
compus din teren în suprafață de 
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681mp din acte și 675mp din măsu-
rători identificat cu nr. cadastral 
841/1/1-841/2/1-841/3/1 transcris în 
CF nr.30969, și construcție în 
suprafață  de 99mp, identificată cu 
nr.  cadastral 841/1/1-841/2/1-
841/3/1-C1, evaluat la prețul de 
210.000Lei, reprezentând 100% din 
prețul de evaluare; 2)teren în 
suprafață de 1.955mp situat în 
comuna Brabova, jud.Dolj, înscris 
în CF 30630, având nr. cadastral 
provizoriu 30630, evaluat la prețul 
de 17.600 Lei, reprezentând 100% 
din prețul de evaluare; 3)mijloace 
de transport auto, evaluat la prețul 
de 53.600 Lei, reprezentând 100% 
din prețul de evaluare; 4)mobilier și 
birotică, evaluate la prețul de 3.800 
Lei, reprezentând 100% din prețul 
de evaluare; 5)scule și utilaje de 
lucru, evaluate la prețul de 1.000 
Lei, reprezentând 100% din prețul 
de evaluare. Vânzarea se va face 
prin licitație publică cu strigare 
conform următorului regulament: 1 
(una) ședință de licitație începând 
de la 75% din prețul de pornire 
stabilit în raportul de evaluare va 
avea loc la data de 05.07.2019, ora 
10.00; 1 (una) ședință de licitație 
începând de la 70% din prețul de 
pornire stabilit în raportul de 
evaluare va avea loc la data de 
12.07.2019, ora 10.00; 1 (una) 
ședință de licitație începând de la 
65% din prețul de pornire stabilit în 
raportul de evaluare va avea loc în 
data de 19.07.2019, ora 10.00; 1 
(una) ședință de licitație începând 
de la 60% din prețul de pornire 
stabilit în raportul de evaluare va 
avea loc în data de 26.07.2019. 
Ședințele de licitație publică vor 
avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Craiova, Str.Vasile 
Conta, nr.  47,  jud. Dolj .  Tel. 
0740.185.973.

l Subscrisa, SC Vitalis Alex SRL  
cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. 
Topolnitei nr. 7, bl.1, sc.4, ap.12, jud. 
M e h e d i n t i ,  C I F :  1 1 6 1 4 8 9 8 , 
J25/54/1999, aflata in procedura de 
faliment, in bankruptcy, en faillite, 
dosar nr. 3304/101/2012 prin lichi-
dator judiciar asociati prin contract: 
Yna Consulting SPRL, Cabinet 
Individual de Insolvenţă Grădinaru 
Valentina, Visal Consulting SPRL și 
Consultant Insolvenţă SPRL, cu 
sediul ales în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
scoate la vanzare la pretul diminuat 
cu 85% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare conform hota-
rare adunare creditori din data de 
20.06.2019: La pretul stabilit prin 
raportul de evaluare: Teren intra-
vilan situat in Dr.Tr. Severin, 
amplasat in zona Aeroport, avand 
suprafata de 325,00 mp, nr. cadas-
tral 52618, la pretul de 240 euro; 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii); Teren intravilan 
situat in Dr.Tr.Severin, amplasat in 
zona Aeroport, avand suprafata de 
325,00 mp, nr. cadastral 60378, la 
pretul de 240 euro; (echivalentul in 
lei la cursul BNR din ziua platii); 
Valorile nu include TVA. Titlul 

executoriu in baza caruia lichida-
torul  judic iar  procedeaza la 
vanzarea bunurilor imobile descrise 
anterior, il reprezinta sentinta 
comerciala nr. 498 din data de 
01.11.2012 de deschidere a proce-
durii de faliment pronuntata de 
catre judecatorul sindic in dosarul 
de insolventa nr.3304/101/20112. 
Licitatia va avea loc în localitatea 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud. Mehedinţi în data de 
11.07.2019 orele 14,00. Participarea 
la licitatie este conditionata de 
consemnarea la banca, pana la data 
de 10.07.2019 orele 17.00, a unei 
cautiuni de 10% din pretul de 
pornire  a licitatiei si achizitionarea 
caietului de sarcini in suma de 50 
l e i .  N r .  c o n t 
RO17CARP026001036794RO01 
deschis la Patria Bank SA. Invitam 
pe toti cei care vor sa se prezinte la 
sedinta de licitatie la termenul de 
vanzare, la locul fixat in acest scop 
si pana la acel termen sa depuna 
oferte de cumparare. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vanzare in termen, sub sanc-
tiunea prevazuta de lege. Precizam 
faptul ca pentru bunurile imobile 
mentionate mai sus exista inscris in 
Cartea Funciara un drept de servi-
tu te .  Re la t i i  l a  t e l e foane le : 
0 7 5 2 8 1 9 0 5 1 ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 , 
0252354399. Email: office@consul-
tant-insolventa.ro, sau la sediul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului, nr.7A, jud.
Mehedinti. Lichidatori judiciari 
asociaţi, Yna Consulting SPRL, 
Cabinet Individual de Insolvenţă 
Grădinaru Valentina, Visal Consul-
ting SPRL și Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l Anunț privind organizarea lici-
tației publice pentru concesionarea 
de bunuri imobile domeniul privat 
comuna Stremț. Organizatorul 
licitaţiei:  Comuna Stremț, cu 
sediul în localitatea Stremț, nr.99, 
jud.Alba, tel.0258.848.101, fax: 
0258.848.302. Data și ora desfășu-
rării licitaţiei: 22.07.2019, ora 
10.00. Data și ora-limită de depu-
nere a dosarelor: 19.07.2019, ora 
14.00, la sediul concedentului. 
Data-limită de primire solicitări de 
clarificări: 17.07.2019, ora 16.00. 
Data-limită de răspuns la solicită-
rile de clarificări: 19.07.2019, ora 
10.00. Locul desfășurării licitaţiei: 
Stremț, nr.99, jud.Alba. Tipul lici-
taţiei: licitaţie publică. Obiectul 
licitației: teren curți construcții în 
suprafață totală de 2435mp, după 
cum urmează: 1205mp identificat 
cu nr.top 416/2 Stremț, județul 
Alba și 1230mp nr.top 414/2/2/2/2. 
Prețul de pornire: 2,17 Lei/mp 
(0,46Euro), pasul de licitație 10%= 
0.217. Taxe: dosar de participare 
50Lei, taxă participare 150Lei, 
garanție de participare 528Lei. 
Dosarul licitației se poate obține de 
la sediul concedentului: Stremț, 
nr.99, județul Alba. Pentru infor-
maţii și date suplimentare vă 

puteţi adresa organizatorului lici-
ta ţ i e i :  Popa  Tra ian  Ș te fan , 
tel.0258.848.101, fax: 0258.848.302.

l Subscrisa Rim Trust IPURL, 
întreprindere profesională uniperso-
nală cu răspundere limitată înscrisă 
în Tabloul Uniunii Naționale a 
Practicienilor în Insolvență sub 
nr.RFO II- 0766, CIF:RO33393526, 
cu sediul profesional în București, 
Sector 3, B-dul.Corneliu Coposu, 
nr.51, ap.6, reprezentată legal prin 
practician în insolvență Claudiu 
PARASCHIV, înscris în Tabloul 
practicienilor în insolvență sub 
nr.1C 4185, în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului societatea 
Atvrom Sport Extrem SRL- în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, 
având sediul social în Str.Splaiul 
Unirii, Nr.168, bloc T1, etaj 1, 
ap .105 ,  Sector  4 ,  Bucureșt i , 
J40/14306/2013, CUI:32489909, 
conform Sentinței nr.1263 din data 
de 01.03.2018 pronunțată de Tribu-
nalul București- Secția a VII-a în 
dosarul nr.18008/3/2016, vinde prin 
licitație publică bunuri mobile 
conform caietului de sarcini. Ședin-
țele de licitație vor fi organizate 
săptămânal, în zilele de vineri, ora 
12 .00 ,  începând cu  data  de 
19.07.2019, la sediul lichidatorului 
judiciar. Cei interesați pentru parti-
ciparea la licitație trebuie sa achizi-
ționeze caietul de sarcini de la sediul 
lichidatorului judiciar, menționat 
mai sus, contra sumei de 1.000 Lei 
+TVA,  începând cu  data  de 
04.07.2019. Pentru informații tel. 
0751.160.100.

l Publicaţie de vânzare privind 
l icitaţia publică din data de 
23.07.2019. Debitorul SC Avicola 
Dr.Tr. Severin SA cu sediul in 
Simian, com. Simian, jud. Mehe-
dinti, CIF:1606103, J25/325/1991, 
af lata in procedura de faliment, 
dosar nr. 100/101/2005 prin lichi-
dator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL, cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, 
jud.Mehedinti, scoate la vanzare 
prin licitatie publica: -Bunurile 
imobile Proprietate imobiliara agro 
- industrială compusă din: *Ferma 
nr. 3 - ‘Pui carne’: - 6 Hale - 
constructie cu regim de inaltime P, 
avand fiecare suprafaţa construită 
fiecare de aproximativ 1063 mp, 
suprafata utila de - cca. 983 mp - 7 
hale la pretul de 13.355 lei/buc. si 1 
hala la pretul de 13.371 lei (repre-
zentand 75% din pretul evaluat); - 8 
Anexe , Magazii - constructii cu 
regim de inaltime P, avand supra-
faţa construită totala de aproxi-
mativ – 16 , 18  respectiv 23 mp - 7 
anexe la pretul de 160 lei/buc.; 1 
anexa la pretul de 180 lei; 1 anexa 
la pretul de 229 lei; 1 magazie la 
pretul de 120 lei (reprezentand 
100% din pretul evaluat); *Ferma 
Nr. 4 -”Pui carne”: - 10 Hale - 
constructie cu regim de inaltime P, 
avand fiecare suprafaţa construită 
de aproximativ - 1063 mp; supra-
fata utila de - cca. 983 mp – 8 hale 
la pretul de 13.355 lei/buc; 2 hale la 

pretul de 13.371 lei (reprezentand 
75% din pretul evaluat); - 1 Filtru 
sanitar - constructie cu regim de 
inalt ime P,  avand suprafaţa 
construită totala de aproximativ - 
198 mp; suprafata utila de - cca. 
183 mp la pretul de 2.965 lei (repre-
zentand 75% din pretul evaluat); - 
10 Anexe, Magazii  - constructii cu 
regim de inaltime P, avand supra-
faţa construită totala de aproxi-
mativ - 13 respectiv 17 mp, 1 anexa 
la pretul de 130 lei; 2 anexe la 
pretul de 285 lei/buc.; 7 anexe la 
pretul de 170 lei/buc. (reprezentand 
100% din pretul evaluat); *Ferma 
Nr. 5 -”Oua consum”: - 4 Anexe, 
Magazii constructii cu regim de 
inalt ime P,  avand suprafaţa 
construită totala de aproximativ - 
17- 4 anexe la pretul de 170 lei/buc.; 
- 3 Bazine constructie cu regim de 
inaltime P, avand fiecare suprafaţa 
construită de aproximativ - 8 mp, 
28 mp respectiv 107 mp - 1 bazin la 
pretul de 8.043 lei; 1 bazin la pretul 
de 2.298 lei; 1 bazin la pretul de 
16.023 lei (reprezentand 75% din 
pretul evaluat); Licitaţia publică va 
avea loc în Dr.Tr.Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi 
în data de 23.07.2019 orele 14:00. 
Participarea la licitatie este conditi-
onata de consemnarea la Raiffeisen 
Bank Sucursala Dr.Tr. Severin, 
pana la data inceperii licitatiei 
publice a unei cauţiuni de 10% din 
pretul de pornire si taxele de lici-
t a t i e .  N r . c o n t : 
RO65RZBR0000060000624485. 
Relatii suplimentare la telefoanele: 
0 7 5 2 8 1 9 0 5 1 ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 , 
0252354399 sau la sediul lichidato-
rului judiciar. Lichidator Judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

l Comuna Drăgușeni, județul Iași, 
organizează licitație publică în data 
de 25 iulie 2019, ora 11:00  în 
vederea concesionarii următoarelor 
bunuri imobile aflate în prorietatea 
privată a comunei: 1) -teren  extra-
vilan categoria F cu suprafaţa de 
111 m.p. și construcție specială  
existentă pe acesta –C1 –rezervor 
suprateran captare apă cu Sc= 13 
m.p. 2) -teren intravilan în supra-
faţă de 1.573 m.p. (real masurat 
1283 m.p.) situat în tarlaua 14, 
parcelele 405-406, având număr 
cadastral 60017. Înscrierile la lici-
tație se fac până pe data de 25 iulie 
2019, ora 09:30 la registratura 
Primăriei Drăgușeni, iar documen-
tația de atribuire se poate achizi-
ționa până la ora 8:30. Relații 
suplimentare la tel/ fax: 0232 
256620, primaria_drag@yahoo.com.

l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul 
in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 
700310, organizeaza la sediul sau 
“procedura simplificata”, cu oferte 
de pret in plic inchis, in vederea 
atribuirii contractului „materiale 
de constructii”. Procedura de achi-
zitie se va desfasura conform 
prevederilor “Regulamentului 
privind organizarea si desfasurarea 
achizitiilor” al SC Citadin SA Iasi. 
Pentru participare la procedura de 

achizitie, ofertantii trebuie sa inde-
plineasca conditiile cerute in 
“Documentatia de achizitie”. 
Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana pe 
data de 12.07.2019 pe baza de cod 
unic de acces, ce va fi comunicat 
doar persoanelor care solicita in 
scris accesul la documentatie cu 
date de identificare clara si cu 
declaratie pe propria raspundere 
privind siguranta informatiilor 
pentru evitarea introducerii unor 
virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul 
cel mai scazut. Documentatia de 
ofertare va fi depusa la sediul SC 
Citadin SA pana la data de 
12.07.2019 ora 10:00. Deschiderea 
ofertelor va avea loc la data de 
12.07.2019, ora 12:00, la sediul S.C. 
Citadin S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei 
si conditiile de participare se pot 
obtine la tel.: 0232-240.887, fax: 
0232-240.884.

PIERDERI
l Pierdute Atestat ADR si Atestat 
profesional transport Marfa emise 
pe numele Vasile Nicolae. Le declar 
nule.

l Pierdut proces verbal anexă la 
contract de construire 8072/1970 pe 
numele Negriu Mihail, Negriu 
Valentina și Negriu Radu Mihai. Îl 
declar nul.

l Pierdut Certificat membru 
CMDR pe numele Bărbosu Magda-
lena Viorica, având seria AOY, 
nr.44, eliberat la data de 20.07.2011. 
Se declară nul.

l Pierdut Atestat Manager de 
transport în Regim de taxi pe 
numele Vasile Andreea Sara eliberat 
de Autoritatea Rutieră Română 
Prahova la data de 10.01.2017, pe 
care îl declar nul.

l Panproiect Montan SRL, CUI: 
37522712, declar pierdute și nule 
certificatul de înregistrare și cele 3 
certificate constatatoare în baza 
Legii 359/2004.

l Declar pierdut Certificat de 
Membru nr. 020366 data 11.05.2017 
eliberat de O.A.M.G.M.A.M. din 
România, sucursala București pe 
numele Cristian Carmen Iuliana. Se 
declară nul.

l SC Coollog SRL cu sediul în 
com. Miroslava, jud. Iași, CUI RO 
37138488, J22/ /433/2017, pierdut 
(furat) următoare autorizații de 
t ransport :  Rus ia  - ter ță  nr. 
2013661, Moldova -terță nr. 
0501782, Turcia -terță nr. 593766, 
Ucraina- terță  nr.  443456, 
Ucraina -tranzit nr. 433505 elibe-
rate de A.A.D. R. (Agentia pentru 
Agenda Digitală a României). Se 
declară nule.


