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OFERTE SERVICIU
l Profi Restaurare SRL, cu sediul în
Oradea, angajează muncitori necalific a ț i î n c o n s t r u c ț i i . Te l e f o n :
0722.689.301.
l Vopmarc SRL, cu sediul în Oradea,
angajează ajutor de bucătar. Punct de
lucru: Old Mill. Informații la telefon:
0721.712.177.
l Caut din provincie bărbat îngrijire
curte și grădină, pentru vile situate
lângă Aeroportul Otopeni. 2.500Lei pe
lună, cazare gratuită, singur în apartament cu gaze, televizor, internet, bucătărie, baie. 0722.209.451.
l Serviciului Local de Salubrizare
Glina organizează în data de
01.10.2019 concurs recrutare pentru 1
post de Muncitor necalificat. Detalii la
021-467.12.14.
l Primăria Domnești -Ilfov organizează în data de 30.09.2019 concurs
recrutare pentru 1 post de Inspector de
specialitate. Detalii la 021.351.52.56.
l Nord Conforest SA, cu sediul în
comuna Gilău, str.Someșului Rece, nr.
1177H, jud.Cluj, angajează dulgher-restaurator (7), șef șantier (1), fierar
betonist (5), zugrav (6), pavator (4),
zidar rosar-tencuitor (7). CV-urile se
pot depune la sediul firmei până la
data de 08.09.2019. Informații la
telefon: 0264.532.014.
l Ned Construct SRL, cu sediul în
Craiova, Prelungirea Teilor, nr.8, jud.
Dolj, angajează muncitor necalificat la
spargerea și tăierea mat.de construcții
(4). CV-urile se pot depune la sediul
firmei până la data de 08.09.2019.
Informații la telefon: 0730.339.067.
l Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, cu sediul în Iași,
Aleea Grigore Ghica Vodă, nr.41A,
organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant de asistent de cercetare în Chimie -doctorand în cadrul
proiectului „Platforme Dinamice
Constituţionale pentru Livrare Ţintită
de Principii Active”. Acronim:
DynaCoPlat. (Proiect Nr. TE 116/2018,
Cod proiect: PN-III-P11.1-TE-2016-1180) conform Clasificării Ocupaţiilor din România, cod
COR 211307. Concursul se va desfășura conform Legii 319/2003, privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute de
art.15, alin.(6) și se vor depune în
termen de 30 zile de la publicarea
anunţului. Detalii privind condiţiile
specifice, tematica, bibliografia de
concurs, calendarul de concurs, relaţii
suplimentare se pot obţine la Serviciul
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Resurse Umane, sediul Institutului de
Chimie Macromoleculară „Petru
Poni” din Iași, telefon: 0232.217.454 și/
sau site-ul institutului și site-ul proiectului, e-mail: enciu.diana@icmpp.ro
l Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”,
cu sediul în localitatea Segarcea, str.
Unirii, nr.33, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea unei funcţii
contractuale temporar vacante de:
-îngrijitor curățenie I: 1/2 post, perioadă determinată, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
23.09.2019, ora 09.00; -Proba interviu
în data de 23.09.2019, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Condiții generale:
conform art.3 din HG 286/23.03.2011,
cu modificările și completările ulterioare. Condiții specifice: a)pentru
funcția de îngrijitor curățenie: -studii:
generale; -vechime: nu este necesară;
-cunoașterea normelor tehnice privind
curățenia și dezinfecția; -abilităţi de
relaţionare și comunicare cu tot personalul școlii; -abilitatea de a lucra în
echipă. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de
5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Liceului Tehnologic
„Horia Vintilă”, Segarcea. Relaţii
suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”, persoană de
contact: Cioromela Caius, telefon:
0743.532.282, e-mail: caiuscioromela@
yahoo.com.
l Ansamblul Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului
Județean Iași, cu sediul în localitatea
Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul
Iași, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de execuție din cadrul Compartimentului Tehnic-Administrativ al Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin
Arvinte” al Consiliului Județean Iași,
conform HG nr.286/23.03.2011: 1.
Administrator, M, treapta profesională
I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, un post. Condiții care trebuiesc îndeplinite cumulativ de către
candidați: a)Studii medii de profil
economic -administrativ sau profil
tehnic, absolvite cu diplomă de bacalaureat; b)Cunoștințe în administrarea
imobilelor; c)Vechime în muncă într-un
post similar de minimum 6 ani și 6
luni. Concursul se va desfășura pe
următoarele etape: a)Selecția dosarelor
-în data de 23.09.2019, ora 16.00; b)
Proba scrisă -în data de 30.09.2019, ora
09.00; c)Proba interviu -în data de
03.10.2019, ora 09.00. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs la sediul Ansamblului Artistic
Profesionist „Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași, Șoseaua
Bucium, nr.80, Corp A, et.I, până

vineri, 20.09.2019, ora 14.00. Probele
concursului se vor susține la adresa
mai sus menționată. Datele de contact
ale persoanei care asigură secretariatul
comisiei de concurs: Ansamblul
Artistic Profesionist „Constantin
Arvinte” al Consiliului Județean Iași,
Ș o s e a u a B u c i u m , n r. 8 0 ,
tel.0332.443.673, e-mail: ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. Anunțul detaliat privind desfășurarea concursului,
cât și bibliografia specifică postului vor
fi afișate la avizierul instituției și pe
site-ul Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, la adresa: https://
ansamblul-cjiasi.ro/.
l Ansamblul Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului
Județean Iași, cu sediul în localitatea
Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul
Iași, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de execuție din cadrul Compartimentului Artistic -Secția Muzică a Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin
Arvinte” al Consiliului Județean Iași,
conform HG nr.286/23.03.2011: 1.
Dirijor, S, grad profesional IA, cu
normă întreagă, pe durată nedeterminată, un post. Condiții specifice ce
trebuiesc îndeplinite cumulativ de către
candidați: a)Să aibă studii superioare
muzicale absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; b)Vechime:
minimum 6 ani și 6 luni în domeniul
specific postului; c)Cunoștințe temeinice de folclor și arta dirijării; d)Experiență relevantă într-un ansamblu
folcloric; e)Cunoașterea unui instrument specific orchestrei folclorice.
Concursul se va desfășura pe următoarele etape: a)Selecția dosarelor -în data
de 23.09.2019, ora 16.00; b)Proba
practică -în data de 30.09.2019, ora
09.00; c)Proba interviu -în data de
03.10.2019, ora 09.00. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs la sediul Ansamblului Artistic
Profesionist „Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași, Șoseaua
Bucium, nr.80, Corp A, et.I, până
vineri, 20.09.2019, ora 14.00. Probele
concursului se vor susține la adresa
mai sus menționată. Datele de contact
ale persoanei care asigură secretariatul

comisiei de concurs: Ansamblul
Artistic Profesionist „Constantin
Arvinte” al Consiliului Județean Iași,
Ș o s e a u a B u c i u m , n r. 8 0 ,
tel.0332.443.673, e-mail: ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. Anunțul detaliat privind desfășurarea concursului
va fi afișat la avizierul instituției și pe
site-ul Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, la adresa: https://
ansamblul-cjiasi.ro/.
l Ansamblul Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului
Județean Iași, cu sediul în localitatea
Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul
Iași, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de execuție din cadrul Compartimentului Tehnic-Administrativ al Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin
Arvinte” al Consiliului Județean Iași,
conform HG nr.286/23.03.2011: 1.
Muncitor electrician, studii medii,
treapta profesională I, cu normă
întreagă, pe durată nedeterminată, un
post. Condiții specifice ce trebuiesc
îndeplinite cumulativ de către candidați: a)Să aibă studii medii absolvite
(sau studii profesionale); b)Temeinice
cunoștințe în domeniul funcției; c)
Vechime în muncă într-un post similar
de minimum 6 ani și 6 luni. Concursul
se va desfășura pe următoarele etape:
a)Selecția dosarelor -în data de
23.09.2019, ora 16.00; b)Proba practică
-în data de 30.09.2019, ora 09.00; c)
Proba interviu -în data de 03.10.2019,
ora 09.00. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul
Ansamblului Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului
Județean Iași, Șoseaua Bucium, nr.80,
Corp A, et.I, până vineri, 20.09.2019,
ora 14.00. Probele concursului se vor
susține la adresa mai sus menționată.
Datele de contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei de
concurs: Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, Șoseaua Bucium,
nr.80, tel.0332.443.673, e-mail: ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. Anunțul
detaliat privind desfășurarea concursului vor fi afișate la avizierul instituției
și pe site-ul Ansamblului Artistic

Profesionist „Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași, la adresa:
https://ansamblul-cjiasi.ro/.
l Ansamblul Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului
Județean Iași, cu sediul în localitatea
Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul
Iași, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de execuție din cadrul Compartimentului Resurse Umane -Juridic al
Ansamblului Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consliliului
Judetean Iași, conform HG
nr.286/23.03.2011: 1.Inspector resurse
umane, S, grad profesional debutant,
cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, un post. Condiții specifice ce
trebuiesc îndeplinite cumulativ de către
candidați: a) Să aibă studii superioare
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă; b) Acte doveditoare din
care să reiasă calificarea în domeniul
resurselor umane (diplome, certificate,
atestate); c) Nu se solicită vechime în
muncă. Concursul se va desfășura pe
următoarele etape: a) Selecția dosarelor -în data de 23.09.2019, ora 16.00;
b) Proba scrisă -în data de 30.09.2019,
ora 09.00; c) Proba interviu -în data de
03.10.2019, ora 09.00. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs la sediul Ansamblului Artistic
Profesionist „Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași, Șoseaua
Bucium, nr.80, Corp A, et.I, până
vineri, 20.09.2019, ora 14.00. Probele
concursului se vor susține la adresa
mai sus menționată. Datele de contact
ale persoanei care asigură secretariatul
comisiei de concurs: Ansamblul
Artistic Profesionist „Constantin
Arvinte” al Consiliului Județean Iași,
Ș o s e a u a B u c i u m , n r. 8 0 ,
tel.0332.443.673, e-mail: ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. Anunțul detaliat privind desfășurarea concursului,
cât și bibliografia specifică postului vor
fi afișate la avizierul instituției și pe
site-ul Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, la adresa: https://
ansamblul-cjiasi.ro/.
l Biblioteca Judeţeană „Gh.Șincai”
Bihor, cu sediul în localitatea Oradea,
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str.Armatei Române, nr.1/A, judeţul
Bihor, organizează concurs pentru
ocuparea a două funcţii contractuale
vacante de paznic, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 30.09.2019, ora 9.00; -Proba interviu
în data de 02.10.2019, ora 9.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii sau gimnaziale;
-vechime în muncă de minim 5 ani;
-apt de lucru noaptea. 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 secretariatul instituţiei (camera
1). Relaţii suplimentare se găsesc la
avizier şi pe site-ul instituției: www.
bibliobihor.ro sau la telefon:
0259.431.257, int.111, camera 5, Șef
Serviciu Simona Bealcu.
l Muzeul Bucovinei, cu sediul în
Suceava, str.Ștefan cel Mare, nr.33,
județul Suceava, organizează în
temeiul HG nr.286/2011, modificată şi
completată, concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Economist, studii superioare, gradul II
-1 post; -Arheolog, studii superioare,
gradul IA -1 post; -Conservator, studii
superioare, debutant -1 post. Concursul
se va desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 02.10.2019, ora 10.00; -proba
interviu se susţine într-un termen de
maxim 4 zile lucrătoare de la data
susţinerii primei probe. Data, ora şi
ziua interviului se vor afişa după proba
scrisă. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice: *pentru
postul de economist, studii superioare,
gradul II -Compartimentul Contabilitate-Personal-Salarizare: -studii superioare economice de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență;
-vechime în specialitatea studiilor de
minim 1 an; *pentru postul de arheolog, studii superioare, gradul IA
-Serviciul Arheologie: -studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul
Istorie; -vechime în specialitate (arheologie) necesară minim 6 ani şi 6 luni;
-înscriere în registrul arheologilor ca
specialist sau expert; -cunoştinţe de
operare PC: nivel mediu; -abilităţi,
calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi
de comunicare, lucrul în echipă, iniţiativă şi creativitate; -cerinţe specifice:
disponibilitatea de a desfăşura periodic
activităţi peste program şi la sfârşitul
săptămânii şi disponibilitatea de a
efectua deplăsări pentru a participa la
cercetări arheologice şi organizarea de
expoziţii, cu respectarea normelor
legale privind deplasările şi activităţile
peste programul legal de muncă;
*pentru postul de conservator, studii
superioare, debutant -Serviciul Conservare: 1.Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; 2.Cunoştinţe de
operare pe calculator: medii (Word,
Excel); 3.Limbi străine: nivel mediu la
o limbă de circulaţie internaţională
(engleză, franceză, germană) -citit,
scris, vorbit; 4.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudini practice;
5.Cerinţe specifice: manipulare
elemente de arhitectură de dimensiuni
şi mase mari, lucru la înălţime, lucru în
condiţii atmosferice grele, lucru cu
substanţe chimice toxice, disponibili-

tate pentru efort psihic şi fizic
prelungit; 6.Vechime nu se solicită;
7.Locul în care îşi desfăşoară activitatea: Muzeul Satului Bucovinean,
conservarea patrimoniului cultural
imobil şi mobil (suport lemn). 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 instituției şi pe pagina de
internet, respectiv până în data de
20.09.2019, ora 14.00. Dosarele se vor
verifica de către comisia de concurs, iar
rezultatele selectării dosarelor se vor
afişa la sediul instituției şi pe site-ul:
www.muzeulbucovinei.ro. Informaţii
suplimentare şi bibliografia necesară se
pot obţine de la sediul instituţiei,
telefon: 0230.216.439 şi pe site-ul:
www.muzeulbucovinei.ro
l Primăria Comunei Slatina-Timiş,
județul Caraş-Severin, organizează
concurs, în perioada 09-11.10.2019, în
vederea ocupării următoarei funcţii
publice vacante: -1 post de şef serviciu
la Serviciul Tehnic şi Economic din
cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului Comunei Slatina-Timiş.
Condiții de participare: -studii universitare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în
ştiințe economice; -studii universitare
de master în domeniul administrației
publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării
funcției publice; -certificat de atestare
în Sistemul European de Conturi;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 5 ani; -să îndeplinească
condiţiile de ocupare a unei funcţii
publice, conform art.465, din OUG
nr.57/2019, privind Codul administrativ. Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei Comunei Slatina-Timiş, localitatea Slatina-Timiş, str.
Principală, nr.32, județul Caraş-Severin, proba scrisă în data de
09.10.2019, ora 11.00, proba interviu în
data de 11.10.2019, ora 13.00. Dosarele
de înscriere se vor depune în termen de
20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Relații suplimentare se
pot obține la sediul Primăriei Slatina-Timiş, din localitatea Slatina-Timiş,
str.Principală, nr.32, județul Caraş-Severin, Compartimentul Stare Civilă,
persoană de contact: Dragomir
Adriana Ileana, precum şi la nr.telefon:
0255.260.844, e-mail: primaria@slatina-timis.ro
l Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Ștefăneşti, cu sediul în loc.Ștefăneşti, str.G-ral Lucan, nr.26, oraş
Ștefăneşti, jud.Botoşani, organizează în
data de 30.09.2019, ora 10.00, concurs
de recrutare pentru ocuparea postului
contractual vacant pentru perioadă
nedeterminată: asistent medical debutant, cu normă întreagă, conform HG
286/2011. Condiţii specifice de înscriere
la concurs pentru asistent medical
debutant: a)Studii: Diplomă de asistent
medical generalist; b)Nu necesită
vechime în specialitate. Selecția dosarelor de înscriere în data de 25.09.2019,
ora 10.00; -proba scrisă în data de
30.09.2019, ora 10.00; -interviul în data
de 03.10.2019, ora 10.00. Concursul se
desfăşoară la sediul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Ștefăneşti, din
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str.G-ral Lucan, nr.26, oraş Ștefăneşti,
jud.Botoşani. Data-limită până la care
se pot depune dosarele de concurs la
sediul unităţii din oraşul Ștefăneşti,
str.G-ral Lucan, nr.26, este 20.09.2019,
ora 15.00. Informaţii suplimentare se
pot obţine la sediul instituţiei sau la
tel.0231.564.109 sau 0761.640.005, la
persoana care asigură secretariatul
comisiei de concurs: d-na Ibănescu
Elena, asistent medical principal în
cadrul UAMS Ștefăneşti, judeţul
Botoşani.
l Liceul Tehnologic Agricol
„Alexandru Borza” Ciumbrud, cu
sediul în localitatea Ciumbrud, strada
Vasile Lucaciu, numărul 42, județul
Alba, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: -Numele funcţiei: îngrijitor;
-Număr posturi: 1 normă, conform
Hotărârii de Guvern 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 30 septembrie
2019, ora 10.00; -Proba practică în data
de 01 octombrie 2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 02 octombrie 2019,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
liceale; -vechime: minim 10 ani în
muncă; -are o stare de sănătate corespunzătoare postului;-nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârşirea
unei infracțiuni; -prezintă avantaj
cunoaşterea limbii maghiare. 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: Liceul Tehnologic Agricol
„Alexandru Borza” Ciumbrud. Relaţii
suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”
Ciumbrud, persoană de contact:
Kovacs Camelia, telefon: 0258.866.002,
fax: 0258.866.002, e-mail: lta.ciumbrud@isjalba.ro
l Liceul Tehnologic Agricol
„Alexandru Borza” Ciumbrud, cu
sediul în localitatea Ciumbrud, strada
Vasile Lucaciu, numaărul 42, județul
Alba, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: -Numele funcţiei: administrator de
patrimoniu; -Număr posturi: 1 normă,
conform Hotărârii de Guvern
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 30
septembrie 2019, ora 10.00; -Proba
practică în data de 01 octombrie 2019,
ora 10.00; -Proba interviu în data de 02
octombrie 2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: superioare; -vechime:
minim 10 ani în specialitatea postului
sau similare; -are o stare de sănătate
corespunzătoare postului; -nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârşirea
unei infracțiuni; -cunoaşte limba
română scris şi vorbit; -posesor permis
de conducere categoria B. 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:
Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru
Borza” Ciumbrud. Relaţii suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic
Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud,
persoană de contact: Kovacs Camelia,
telefon: 0258.866.002, fax:

0258.866.002, e-mail: lta.ciumbrud@
isjalba.ro
l Centrul Medical de Diagnostic şi
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae
Kretzulescu” Bucureşti din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării, pe
perioadă nedeterminată, prin recrutare
din sursă externă, în condiţiile Legii nr.
53/2003 -Codul muncii, republicată,
H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007,
O.M.A.I. nr. 23/2015, O.M.A.I. nr.
291/2011, toate cu modificările şi
completările ulterioare şi având în
vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante
în M.A.I. nr. 23808 din 28.11.2018 şi
Nota nr. 1039111 din 06.08.2019
privind necesitatea încadrării postului
vacant de personal contractual, a
postului de asistent medical principal,
cu studii superioare, la compartimentul
Medicina muncii, poziția 38 din statul
de organizare al Centrului Medical de
Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu
„Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti,
subordonat Direcției Medicale. Se solicită vechime în specialitate de 5 ani ca
asistent medical. Pentru înscriere,
candidații vor prezenta dosarul de
concurs secretarului comisiei de
concurs, până la data de 22.09.2019,
ora 14:00, la sediul Centrului Medical
de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, din municipiul Bucureşti, strada
Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, etaj 5,
telefon 021.303.70.80, interior 30.542.
Concursul se va desfăşura la sediul
Centrului Medical de Diagnostic şi
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae
Kretzulescu” Bucureşti din municipiul
Bucureşti, strada Mihai Vodă, nr. 17,
sector 5, astfel: -24.09.2019 -selecţia
dosarelor de concurs; -23.10.2019
-proba scrisă (test grilă); -29.10.2019
-interviul. Relații suplimentare privind
condițiile de participare, documentele
necesare, calendarul de desfăşurare a
concursului, tematica şi bibliografia se
pot obține de la sediul Centrului
Medical de Diagnostic şi Tratament
Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, precum şi pe pagina
de internet www.cmdta.mai.gov.ro,
secţiunea –Carieră –Anunţuri.
l Primăria comunei Cernica, județul
Ilfov, CUI 4420740, cu sediul în
comuna Cernica, str.Traian nr.10,
județul Ilfov organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioada
nedeterminată a funcției contractuale
de execuție vacantă de secretară dactilografă -Compartiment Registratură
Generală din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei
Cernica, județul Ilfov. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județul Ilfov, în data
de 30 septembrie 2019, la ora 11.00proba scrisă şi 2 octombrie 2019 -interviul. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie
să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează la
sediul Primăriei comunei Cernica,

județ Ilfov. Cerințe: Studii medii liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat şi
minim 2 ani vechime. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
comunei Cernica, județ Ilfov şi la nr.de
telefon (021) 369.51.55-, persoană
contact -Simion Paula Claudia.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l SC Eurobac SRL închiriază teren
500 mp în Turnu Măgurele, şos.
Portului nr. 2A, prin licitație publică
organizată în data de 20.09.2019, ora
11.00. Documentele pot fi ridicate de la
punctul de lucru al SC EUROBAC
SRL, situat în Turnu Măgurele, şos.
Portului nr. 2A. Taxa de participare la
licitație este de 500 RON. Menționăm
că pe acest teren există o platformă
betonată apaținând SC Karpaten
Turism SRL.

CITAŢII
l Se citează pârâtul Brahadir Liviu
Andrei, cu reşedinţa în Germania, în
dosarul nr. 7634/193/2017, la Judecătoria Iaşi, pentru termenul din
25.09.2019, în proces cu reclamanta
Brahadir Mădălina Aryfee, având ca
obiect divorţ.
l Se citează în calitate de pârâți
Rasenblatt Cszkarne, Godel Isak,
Godel Bella, Markus Martonne,
Mikaly Nandorne şi Godel Jeno la
Judecătoria Bistrița (din Bistrița,
strada Alba Iulia, nr.1), în dosar nr.
4258/190/2019, cu termen de judecată
la 30.09.2019, ora 9.00, sala 1.
l Pali Gheorghe, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Apold, nr.354, jud.Mureş,
este citat în data de 24.09.2019 la Judecătoria Sighişoara în Dosarul
nr.2959/308/2018 sala A, ora 8.30, în
calitate de pârât în proces cu Faghi
Daniela pentru acțiune în constatare.
l Năfliu Constantin-Marcel citează pe
Năfliu Florin şi Năfliu Paulina, cu
ultimul domiciliu cunoscut în comuna
Drăgoeşti, județul Vâlcea, în dosar de
declarare judecătorească a morții, nr.
252/223/2019, la Judecătoria Drăgăşani, pentru termenul din 12 septembrie 2019.
l Se citează numitul Basch Marton
pentru termenul de judecată din data
de 25.09.2019, în dosarul cu nr.
315/224/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Dragomireşti, jud.Maramureş, al
cărui obiect este uzucapiune, în contradictoriu cu Mihali Toader şi Mihali
Titiana.
l Doamna Lakatos Ecaterina este
chemată în fata Judecătoriei Satu
Mare în proces cu Muncean Mircea
pentru data de 26.09.2019, în dosar nr.
7837/296/2018, având ca obiect obligația de a face.
l România Uniunea Naţională a
Notarilor Publici Societate Profesională Notarială „Iulia Scântei & Codrin
Macovei” Licenţa de funcţionare nr.
224/4132/09.07.2019 Sediu: Bucureşti,
str. Paris nr.5, parter, ap.1, sector 1
Telefon 0311064017 citaţie emisă la
data de 04.09.2019 Numele şi prenumele: Ivancea Petre Domiciliul sau
reşedinţa: necunoscut/ă Vă înştiinţăm
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că sunteţi invitat să vă prezentaţi la
sediul acestui birou notarial la data de
23 (douăzecișitrei) septembrie 2019,
orele 12, în calitate de fiu, pentru a
participa la dezbaterea procedurii
succesorale a defunctei Iordănescu
Elena, decedată la data de 26.11.2015,
cu ultimul domiciliu în București, str.
Tunari nr. 24.
l Judecătoria Sf.Gheorghe, dosar
nr.2951/305/2019. Termen la
07.10.2019. Somație: Prin prezenta
somație se aduce la cunoștința celor
interesați faptul că petenta FeketaHerman Elisabeta, domiciliată în
Orașul Sărmași, str. Republicii, nr. 102,
jud. Mureș, solicită dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune,
conform prevederilor art.28 alin.1 din
Decretul-Lege nr.115/1938 asupra
imobilului situat în mun. Sf. Gheorghe,
str. Orko, nr.29, jud.Covasna, înscris în
CF nr. 35465 Sfântu Gheorghe (CF
vechi 1611), nr. top 485 curte, în suprafață de 778 mp, proprietate tabulară a
numiților Hidvegi Lina, Hedvegi
Kristof, Hidvei Lina, Hedvegi Margareta, Gheorghe Szabo, Szabo Andrei,
Fekete Vilma, Fekete Sandor, Fekete
Zoltan, Fekete Laszlo, Fekete Erno,
Fekete Rezso și cu drept de uzufruct
viager Fekete Sandor. Toți cei interesați pot face opoziție în termen de o
lună de la afișare la Judecătoria Sf.
Gheorghe, str. Kriza Janos, nr. 2, jud.
Covasna.
l Numita Oprea Steluţa-Andreea, cu
domiciliul legal mun. Galati, str.
Nicolae Deleanu nr. 24, bl. I, ap. 45,
jud. Galati, este citata la Tribunalul
Galati la data de 11.09.2019, in dosarul
civil nr. 2719/121/2019, sala 3, ora
11:00, in proces cu DGASPC Galati,
avand in vedere prevederile Legii nr.
273/2004.
l Numita Manolache (fosta Lupoae)
Ionelia, cu domiciliul legal in mun.
Galati, Str. Costache Conachi nr. 5, bl.
L3, sc. 1, ap. 3, jud. Galati, este citata
la Tribunalul Galati, la data de
16.09.2019, in dosarul civil nr.
2712/121/2019, sala 3, ora 08:30, in
proces cu DGASPC Galati, avand in
vedere prevederile Legii nr. 273/2004.
l Numita Bulancea (Macovei, Irava)
Mirela-Geta, cu domiciliul legal in
com. Corod, sat Corod, jud. Galati,
este citata la tribunalul Galati, la data
de 20.09.2019, in dosarul civil nr.
2904/121/2019, sala 3, ora 08:30, in
proces cu DGASPC Galati, avand in
vedere prevederile Legii nr. 272/2004.
l Numita Olteanu Sanda, cu domiciliul legal in com. Jorăști, sat Zărnești,
jud. Galati, este citata la tribunalul
Galati, la data de 25.09.2019, in
dosarul civil nr. 3304/121/2019, sala 3,
ora 08:30, in proces cu DGASPC
Galati, avand in vedere prevederile
Legii nr. 272/2004.
l Numita Mote Jenica, cu domiciliul
legal in comuna Cudalbi, str Plopilor
nr 3, jud Galati, este citata la Tribunalul Galati la data de 25.09.2019, in
Dosarul civil nr 2477/121/2019, Sala 3,
ora 08:30, in proces cu D.G.A.S.P.C
Galati, avand in vedere prevederile
Legii nr 273/2004.

l Numita Stanescu Petrica-Culina, cu
domiciliul legal in sat Suceveni, com
Suceveni, jud Galati, este citata la
Tribunalul Galati la data de
11.09.2019, in Dosarul civil nr
3185/121/2019, Sala 3, ora 11:00, in
proces cu D.G.A.S.P.C Galati, avand
in vedere prevederile Legii nr 273/2004.
l Numita Oniciu Măndiţa, cu domiciliul legal in sat Cotoroaia, com
Cerţești, jud Galaţi, este citată la
Tribunalul Galaţi la data de
11.09.2019, in Dosarul civil nr
1749/121/2019, Sala 3, ora 11:00, in
proces cu D.G.A.S.P.C Galati, având
in vedere prevederile Legii nr.
273/2004.

DIVERSE
l Dominus SRL, titular al Planului
Urbanistic Zonal ,,Zona cu functiuni
mixte,servicii si comert, industrie nepoluanta si depozitare” in extravilanul
municipiului Arad ( C.F. nr. 338092 si
C.F. nr. 338108 – Arad ), jud. Arad;
aduce la cunostiinta publicului decizia
etapei de incadrare, conform HG nr.
1076/2004: planul nu necesita evaluare
de mediu si va fi adoptat fara aviz.
Comentarii si propuneri justificate de
reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului din Arad, Splatiul
Mures, FN, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentului
anunt.
l Subscrisa Private Liquidation
Group IPURL, în calitate de lichidator
judiciar provizoriu în dosarul nr.
2617/111/2019 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a Civilă, privind
pe debitoarea Decomb Com SRL, CUI
6280929, număr de înregistrare în
Registrul Comerțului J05/3459/1994, îi
notifică pe toți creditorii debitoarei
privind faptul că prin hotărârea
nr.294/F/2019 din data de 03.09.2019
pronunțată de Tribunalul Bihor în
dosarul nr. 2617/111/2019 s-a dispus
începerea procedurii de faliment, 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 înregistrarea cererii de admitere a creanțelor
la data de 18.10.2019, termenul limită
pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar 29.10.2019, termenul limită de
întocmire a tabelului definitiv
21.11.2019. Lichidatorul judiciar provizoriu a convocat ședința adunării
creditorilor pe data de 08.11.2019, la
ora 14:00, la sediul acestuia din
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11,
jud. Bihor, ordinea de zi urmând a fi:
confirmarea lichidatorului judiciar
provizoriu și aprobarea onorariului
acestuia.
l Conducerea societății SC Caromet
SA Caransebeș dorește să informeze
investitorii și acționarii societății că, în
conformitate cu prevederile regulamentului nr.5/2018, art.125 (2)
Raportul pentru Semestrul I 2019 al
societății SC Caromet SA Caransebeș
a fost transmis către Bursa de Valori
București și Autoritatea de Supraveghere Financiară București. Acest

raport poate fi consultat la cerere la
sediul societății din Caransebeș, DN
68, KM 3,2 și pe site-ul societății www.
caromet.ro. Relații suplimentare la nr.
tel. 0255.512.583, e-mail: juridic@
caromet.ro
l 1.Autoritatea finanțatoare: Orașul
Cugir, cu sediul în orașul Cugir, str.I.L.
Caragiale, nr.1, jud.Alba, cod 515600,
telefon: 0258.751.001, fax:
0258.755.394, e-mail: primaria@
primariacugir.ro, face cunoscută
intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul local
al Orașului Cugir în anul 2019, în baza
Legii 350/2005, pentru proiectele legate
de turism și tineret. 2.Atribuirea
contractelor de finanțare nerambursabilă acordată de la bugetul local al
Orașului Cugir se face pentru proiecte
legate de turism și tineret, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005,
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate
pentru activități nonprofit de interes
general, cu modificările și completările
ulterioare. 3.Suma alocată din bugetul
local în anul 2019, pentru proiecte
legate de turism și tineret, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005,
este de 40.000Lei. 4.Durata proiectelor
privind activități nonprofit desfășurate
de asociațiile din domeniul turism și
tineret de pe raza Orașulului Cugir, în
conformitate cu prevederile Legii
nr.350/2005, este septembrie-decembrie
2019. 5.Programul de utilitate publică
în cadrul căruia se pot finanța proiecte
din fonduri publice este: „Turism,
tineret”. 6.Documentația de solicitare
a finanțării nerambursabile se poate
obține de la sediul Primăriei Orașului
Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.1, telefon:
0258.751.001 sau se poate descărca de
pe site-ul instituției: www.primariacugir.ro, secțiunea „Finanțare nerambursabilă în baza Legii 350 din 2005”.
7. Data-limită de depunere a propunerilor de proiecte este 23.09.2019, ora
16.00, iar perioada de selecție și
evaluare este 24-25.09.2019. 8.Autoritatea finanțatoare, Orașul Cugir,
reduce termenul de depunere a solicitărilor de la 30 de zile la 15 zile,
conform art.20, alin.(2) din Legea
nr.350/2005. Reducerea termenului
este justificată de necesitatea demarării
proiectelor asociaților din domeniul
turism și tineret de pe raza Orașului
Cugir, care solicită finanțare de la
bugetul local, întrucât programul
anual de finanțare a fost aprobat în
luna aprilie 2019, iar prima sesiune de
proiecte din luna iulie 2019 a fost
anulată ca urmare a depunerii unui
singur proiect. În aceste condiții nu
este timp fizic până la sfârșitul anului
să fie finalizate proiectele ce vor fi
depuse. 9.Atribuirea contractelor de
finanțare nerambursabilă se va face
exclusiv pe baza selecției publice de
proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare
nerambursabilă din fonduri publice,
prin selectarea acestuia de către o
comisie, cu respectarea principiilor de
atribuire a contractelor de finanțare.
10.Criteriile de evaluare și selecție,
stabilite în Regulamentul privind
regimul finanţărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local al Orașului
Cugir asociaților din domeniul turism
și tineret de pe raza orașul Cugir, se pot

consulta la sediul Primăriei Orașului
Cugir sau se pot descărca de pe site-ul:
www.primariacugir.ro, secțiunea
„Finanțare nerambursabilă în baza
Legii 350 din 2005”. 11.Solicitanții vor
depune documentația prevăzută în
Regulament și în prezentul anunț de
participare, la Registratura Primăriei
Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale, nr.1,
parter.
l SC Coral SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Racordare la rețeaua electrică Stație de apă uzată Movileni
(instalații utilizator)”, propus a fi
amplasat în extravilanul comunei
Movileni, tarlaua 50/1, parcela 197/2.
Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului
APM Galați, strada Regiment 11 Siret,
nr.2, Galați, județul Galați și la sediul
SC Coral SRL, strada Babadag, nr.159,
bloc Coral Mall, etaj 3, municipiul
Tulcea, județul Tulcea, în zilele de
luni-joi, între orele 9.00-15.00, și vineri,
între orele 9.00-13.00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul
autorităţii competente pentru protecţia
mediului APM Galați, din strada Regiment 11 Siret, nr.2, municipiul Galați.

SOMAŢII
l Emisă in temeiul art. 130 din Decretul-Lege nr 115/1938, astfel cum s-a
dispus prin rezolutia judecatorului din
data de 4.09.2019, privind cererea
inregistrată sub dosar nr
1843/246/2019 al Judecătoriei Ineu,
formulate de petenta Frăţilă Persida,
domiciliată in comuna Tȋrnova, sat
Agrișul Mare, nr 287, judeţul Arad,
prin care solicită să se constate că a
dobândit prin uzucapiune dreptul de
proprietate asupra imobilului inscris in
CF nr 308839 Tȋrnova, provenit din
CF vechi 2633 Agrișul Mare, nr top
17-18/b, in suprafaţă de 1439 mp,
compus din casă și teren intravilan,
proprietar tabular sub B. 1.1 fiind Jelecutean Elena minoră, decedată la data
de 16.06.1988, in cota de 1/1 părţi.
Petenta susţine că a posedat imobilul
de mai sus in mod pașnic, public,
continuu și sub nume de proprietar,
fără ca alte personae să facă acte de
deposedare sau tulbure pe intreaga
perioadă de peste 20 de ani.. Toţi cei
interesaţi au posibilitatea să depună de
indată opoziţie la Judecătoria Ineu,
intrucât in caz contrar, in termen de o
lună de la ultima afișare sau publicare,
se va proceda la analizarea cererii
petentului cu privire la constatarea
dreptului de proprietate.
l Prin prezenta somaţie se aduce la
cunoștinţă celor interesaţi faptul că
reclamanţii Kadar Gyula și Kadar
Julianna, domiciliaţi în loc Băţanii
Mari, nr. 565, jud.Covasna, solicită
dobândirea prin uzucapiune, conform
prevederilor art.28 din DL nr.115/1938
a dreptului de proprietate asupra cotei
de câte 1/4 parte din imobilul înscris în
CF nr.27372 Băţani (CF vechi nr.1846
Băţanii Mari) A1, nr top 750, 751,
teren intravilan în suprafaţă de
1.177mp și casă de lemn înscrisă în
aceeași CF sun nr A1.1, top 750,
proprietatea tabulară a defuncţilor
Buh Lujza, născută Hegyi identică cu
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Bu Lujza Maria și Hegyi Jozsef. Toţi
cei interesaţi pot face opoziţie în
termen de 30 zile de la afișare la Judecătoria Sfântu Gheorghe, str. Kriza
Janos, nr.2, jud.Covasna, dos.
nr.4351/305/2019, în caz contrar în
termen de 1 lună de la emitererea celei
din urmă publicaţii se va trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al
Consumcoop Fetești - Societate
Cooperatistă, întrunit la data de
26.08.2019, ora 18.00, reconvoacă
Adunarea Generală Extraordinară în
data de 23.09.2019, ora 12.00, în locaţia
fostului laborator de cofetărie
Complex Mioriţa, municipiul Fetești,
strada Călărași nr. 552, judeţ Ialomiţa,
cu următoarea ordine de zi: 1. Consiliul de Administraţie a luat act de
demisia din calitatea de administrator
și membru al Consiliului de Administraţie a d-nei Dumitrache Mihaela,
cererea nr. 284/19.06.2019 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 1/2005, art.
45, alin. 4, înlocuirea și numirea administratorilor se face exclusiv de
Adunarea Generală. 2. Cererea nr.
315/11.07.2019 a unor membri cooperatori, privind administrarea societăţii
de către un administrator unic,
conform Legii nr. 1/2005. În cazul în
care la data și ora stabilite nu se întrunește cvorumul de desfășurare,
Adunarea Generală se va reconvoacă
în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.
1/2005.
l Convocare. Consiliul de Administratie al SC Arta si Precizie SA cu
sediul in Bucuresti, Str.Gabroveni nr.
18, Sector.3, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr.J40/23752/1992
avand CUI 3008572, convoaca in
conformitate cu art.117 din Legea
31/1990 si art.27 din Contractul societatii pentru data de 08.10.2019, ora
9.00, Adunarea Generala ExtraOrdinara a Actionarilor in imobilul din
Bucuresti, Calea Victoriei nr.16-20,
Pasaj Villacross, scara D, etaj 1,
Sector.3. In cazul neindeplinirii cvorumului la prima convocare Adunarea
Generala Ordinara se convoaca
pentru a doua zi 09.10.2019 la aceeasi
ora , in acelasi loc si cu aceeasi Ordine
de zi. Ordinea de Zi a Adunarii Generale Extraordinare: 1.Mutarea sediului
social al societatii din Strada Gabroveni nr. 18, Sector. 3, Bucuresti in
strada Smardan nr.37, Sector.3, Bucuresti; 2.Diverse. Consiliul de Administratie prin Presedinte - Director
General Dinca Vasile.

LICITAŢII
l Anunţ de participare la vanzare prin
licitatie publica (primul termen): 1.
Informatii generale privind proprietarul: Consiliul Local Babadag; Cod
fiscal: 4508533; Adresa: Judetul Tulcea,
Orasul Babadag, Str. Republicii, Nr.89,
Nr. tel: 0240/561 012, fax: 0240/562 939;
e-mail: urbanism@primaria-babadag.ro.
2. Informatii generale privind obiectul
vanzarii: - teren cu suprafata de 1470
mp situat pe str.Valea Teilor FN. 3.
Informatii privind documentatia de
atribuire: 3.1. orice persoana interesata
are dreptul de a solicita si de a obtine
documentatia de atribuire, punerea la
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dispozitia oricarei persoane interesate
care a inaintat o solicitare in acest sens, a
unui exemplar din documentatia de
atribuire se realizeaza in mod direct,
nerestrictionat si deplin, prin mijloace
electronice sau pe suport de hartie. 3.2.
Compartimentul responsabil din cadrul
proprietarului : Biroul Urbanism din
cadrul Primariei orasului Babadag, str.
Cabanei nr. 5. 3.3. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia solicitantilor in
mod gratuit. 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 02.10.2019. 4. Informatii privind ofertele: 4.1 Data limita de
depunere a ofertelor: 03.10.2019, ora
10.00 la secretariatul Primariei orasului
Babadag, str. Republicii, nr. 89, Babadag,
jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de
licitatie va avea loc in data de 04.10.2019,
ora 10.00 la sediul Primariei orasului
Babadag, str. Republicii, nr. 89. 6.Informatii privind instanta competenta in
solutionarea litigiilor aparute:contestatiile se depun in termen de 5 zile de la
comunicarea rezultatului procedurii la
sediul prprietarului,mentionat la punctual 1, iar actiunea in justitie se introduce
la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului Tulcea in termen de 30 zile.
7. Data transmiterii anuntului de atribuire catre institutiile abilitate in vederea
publicarii: 04.09.2019
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul in
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizeaza la sediul sau procedura de „licitatie deschisa”, cu oferte de
pret in plic inchis, in vederea atribuirii
contractului „clorura de calciu tehnica
pentru deszapezire”. Procedura de
achizitie 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 indeplineasca 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
18.09.2019 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
18.09.2019 ora 10:00. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 18.09.2019,
ora 12:00, la sediul S.C. Citadin S.A.
Relatii suplimentare privind procurarea
documentatiei si conditiile de participare se pot obtine la tel.: 0751048290.
l SC Abi Automotion SRL - în faliment
anunta vanzarea prin licitatie publica a
bunurilor mobile/imobile reprezentand:
autoturism Opel Astra , serie șasiu
WOLOTGF355G017413, număr înmatriculare AR-52-ABI = valoare pornire licitatie = 922,50 euro; autoturism Opel Astra
, serie șasiu WOLOTGF356G106177,
număr înmatriculare AR-44-ABI =
valoare pornire licitatie = 1.237,50 euro;
autoturism Opel Astra Caravan, serie
șasiu WOL0GF355G017113, număr
înmatriculare AR-54-ABI = valoare
pornire licitatie = 945 euro; autoturism
Opel Astra, serie șasiu WOLO-

TGF695G102370, număr înmatriculare
AR-16-ABI = valoare pornire licitatie =
1.350 euro; autoturism Opel Combo, serie
șasiu WOLOXCF0653001564, număr
înmatriculare AR-48-ABI = valoare
pornire licitatie = 1.440 euro ; autoturism
Opel Caravan, serie șasiu WOLOTGF355G015532, număr înmatriculare
AR-46-ABI = valoare pornire licitatie =
945 euro; autoturism Opel Astra, serie
șasiu WOLOT0GF355G0144977, număr
înmatriculare AR-50-ABI = valoare
pornire licitatie = 922,5 euro; autoturism
Ford Mondeo, serie șasiu
WF04XXBBB45M70312, număr înmatriculare AR-99-ABI = valoare pornire licitatie = 900 euro; stoc mărfuri piese auto=
valoare pornire licitatie = 215.370 euro.
Pretul de pornire al licitatiei este de 90%
din pretul de evaluare, in lei la cursul bnr
de la data licitatiei+ T.V.A. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21,
jud.Caras-Severin, telefon 0355-429 116,
pretul caietelor de sarcini fiind de 500 lei +
T.V.A. Licitatia va avea loc in data de
20.09.2019, orele 10.00, la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud.
Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se
va organiza o noua licitatie in data de
27.09.2019, orele 10.00, iar in caz de
neadjudecare la licitatia publica din data
de 27.09.2019, se va organiza o noua licitatie in data de 04.10.2019, orele 10.00.
l Orașul Videle, prin Consiliul Local
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii nr. 2, telefon: 0247/453017, fax:
0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail:
primariavidele@yahoo.com, în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019,
organizează licitaţie publică în vederea
închirierii spaţiului comercial compus
din 3 încăperi, în suprafaţă utilă de
43,64 mp., situat în Clădirea Centrală
de Zid din Piaţa Agroalimentară, ce
aparţine domeniului public al orașului
Videle, jud. Teleorman. Persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţie de atribuire,
la cerere, de la sediul instituţiei,
compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei orașului Videle, str. Republicii, nr. 2,
jud. Teleorman, zilnic între orele 9:0016:00, persoană de contact Tudor
Răzvan Adrian. Costul documentaţiei
de atribuire este în sumă de 30 de lei și
se achită în numerar la casieria Primăriei orașului Videle. Data limită privind
solicitarea clarificărilor este 18.09.2019,
ora 16:00. Data limită de depunere a
ofertelor este 26.09.2019, ora 16:00.
Ofertele se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior și unul interior, la Registratura
Primăriei Orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. Teleorman. Şedința
publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura în data de 27.09.2019, ora
10:00, la sediul Primăriei Orașului
Videle, în Sala de Şedinţe. Instanţa
competentă în soluţionarea litigiilor este
Tribunalul Teleorman- secţia de contecios administrativ, cu sediul în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 53,
telefon: 0247/406016, fax: 0247/317322,
e-mail: tribunaltr@just.ro.
l Consiliul Local al Comunei Şendreni,
cu sediul în sat Şendreni, str.Principală,
nr.100, comuna Şendreni, jud.Galaţi, cod

vineri / 6 septembrie 2019
fiscal: 3553269, număr telefon:
0236.826.375, nr.fax: 0236.826.375,
adresă e-mail: sendreni@gl.e-adm.ro,
anunţă organizarea licitaţiei publice din
data de 2 octombrie 2019, ora 10.00,
pentru concesionarea suprafeţei de teren
arabil de 12367mp din domeniul privat
al comunei Şendreni, cu destinaţia de
Amplasare Stupină/Exploatație Apicolă.
Suprafaţa de teren de 12367mp din
domeniul privat al comunei Şendreni
este identificată, după cum urmează:
Nr.lot; Suprafaţă -mp; Comună; Identificare cadastrală; Prețul de pornire la
licitație (lei/an): 1.; 12367mp; Extravilan
comuna Şendreni tarlaua 1, parcela 7/2;
333Lei/an. Documentaţia de atribuire
(instrucţiunile privind organizarea și
desfășurarea procedurii de concesionare,
caietul de sarcini, instrucţiunile privind
modul de elaborare și prezentare a ofertelor) poate fi obţinută de cei interesaţi
prin depunerea la sediul Consiliului
Local al Comunei Şendreni a unei solicitări în acest sens la compartimentul
Patrimoniu. Taxa pentru obţinerea unui
exemplar din documentaţie de atribuire
este 50Lei. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor și pentru înscrierea la licitaţia publică este 1 octombrie 2019, ora
16.00. Data-limită de depunere a ofertelor este 1 octombrie 2019, ora 16.00.
Ofertele se depun într-un singur exemplar (original) la sediul Consiliul Local al
Comunei Şendreni, cu sediul în sat
Şendreni, str.Principală, nr.100, comuna
Şendreni, județul Galaţi. Şedinţa publică
de deschidere a ofertelor va avea loc în
data de 2 octombrie 2019, ora 10.00.
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură
cu organizarea licitaţiei publice, cu atribuirea concesiunii și încheierea contractului de concesiune se realizează potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și
completările ulterioare. Acţiunea în
justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Galaţi.
Data publicării anunţului de licitaţie este
6 septembrie 2019.
l Anunț de participare la procedura
de licitație deschisă:„motostivuitor cu
braț telescopic și cupă - salină 3-3,5
tone” - 1buc. - Salina Ocnele Mari
Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea. 1.
Societatea Națională a Sării S.A. București organizează procedura de achiziție
prin licitație deschisă pentru încheierea
unui contract de furnizare - „motostivuitor cu braț telescopic și cupă - salină
3-3,5 TONE” -1buc. Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea. 2. Legislația
aplicabilă:”Regulamentul privind
organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție de produse, servicii și
lucrări aplicabil în cadrul S.N.S. S.A.
București”, care va fi pus la dispoziția
ofertanților împreună cu documentația
de atribuire. 3. Procedura aplicată: licitație deschisă. Achizitorul își rezervă
dreptul de a negocia prețul de vânzare a
produselor înainte de declararea ofertei
câștigătoare, conform art. 66, alin. 4 din
Regulament. Negocierea prețului va
avea loc cu toți ofertanții declarați
admisibili și se va face prin depunerea
în plic închis a unei noi oferte financiare
reduse (doar pentru elementul preț!!!).
Clasamentul va fi refăcut (se va
reaplica criteriul de atribuire), după
depunerea noilor oferte financiare. 4.
Cod CPV: 42414130-1. 5. Valoare estimată: 140.000 LEI fără T.V.A. 6. Princi-

palul loc de furnizare a produsului:
Sucursala Exploatarea Minieră Rm.
Vâlcea, Salina Ocnele Mari, Str. Pinilor
Nr. 27 bis, jud. Vâlcea. 7. Termenul
limită de primire a ofertelor:
23.09.2019, ora 11:00. 8. Adresa la care
se transmit ofertele: Str. Căpitan Negoescu nr. 15, Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea. 9.
Limba de redactare a ofertelor: limba
română. 10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 23.09.2019, ora 12:00, Str
Căpitan Negoescu nr. 15, Rm. Vâlcea,
Jud. Vâlcea. Garanția de participare:
2.800 lei fără T.V.A. Garanția de participare va fi constituită conform indicațiilor din documentația de atribuire. 11.
Perioada de timp în care ofertantul
trebuie să își mențină oferta valabilă:
120 de zile. 12. Criteriul de atribuire a
contractului: cea mai avantajoasă
ofertă tehnico -economică. Documentația de atribuire se poate obține, începând cu data publicării prezentului
anunț de participare. Informații suplimentare puteți obține la numărul de
telefon: 0250. 733402, Tel. Mobil
0726.196.512, e-mail dan.voicila@
ramnicuvalcea.salrom.ro; sns@salrom.
ro. Documentația va fi pusă la dispoziția dumneavoastră prin e-mail, după
primirea unei solicitări făcută în scris,
datată, semnată și înregistrată.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei
de vânzare de masă lemnoasă pe picior
și/sau masă lemnoasă a unui volum de
211mc, masă lemnoasă de pe pășunea
împădurită proprietate privată a
comunei Mânzălești, situată în punctul
„Giurgiu”. 1.Organizatorul licitaţiei:
Comuna Mânzălești, strada Principală,
nr.1, comuna Mânzălești, judeţul
Buzău, tel/fax: 0238.509.508, e-mail:
primaria_minzalesti@yahoo.com. 2.
Data și ora desfășurării licitaţiei:
19.09.2019, ora 11.00. 3.Locul desfășurării licitaţiei: Strada Principală, nr. 1,
comuna Mânzălești, judeţul Buzău.
4.Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu
strigare. 5.Licitaţia este organizată și se
va desfășura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.924/2015. 6.Data și ora
organizării preselecţiei: 19.09.2019, ora
09.30. Data și ora- limită până la care
poate fi depusă documentaţia pentru
preselecţie și înscrierea la licitaţie:
19.09.2019, ora 09.30. 7.Caietul de
sarcini poate fi cumpărat de la sediul
Primăriei- 150 Lei. 8.Pentru informaţii
și date suplimentare vă puteţi adresa
organizatorului licitaţiei: (persoană de
contact: Rădulescu Marius0238.509.508).
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: 1.Unitatea
Administrativ-Teritorială Vărădia, cu
sediul în comuna Vărădia, nr.379,
județul Caraș-Severin, cod fiscal:
3227300, telefon: 0255.576.709, fax:
0255.576.709, e-maill: primaria_
varadia@yahoo.com. 2.Informaţii
generale privind obiectul vânzării, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
-Clădire administrativă „Pichet Comorâște”, bun privat, situată în zona
Mezdraia, în suprafață de 686mp, nr.

cadastral 824, înscris în Cartea
Funciară nr.30114 a Comunei Vărădia;
-Teren extravilan în suprafață totală de
20.000mp, bun privat, situat în locul
Mezdraia, nr.cadastral 824, înscris în
Cartea Funciară nr. 30114 a Comunei
Vărădia, conform OUG nr.57 din
03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției Primăriei
Comunei Vărădia, nr.379, județul
Caraș-Severin sau se poate solicita pe
adresa de e-mail: primaria_varadia@
yahoo.com. 3.2. Denumirea și adresa
serviciului /compartimentului din
cadrul concedentului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Secretariatul Primăriei
Comunei Vărădia, nr.379, județul
Caraș-Severin. 3.3.Costul și condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 200 Lei/ exemplar,
ce se achită la casieria Primăriei
Comunei Vărădia, nr. 379, județul
Caraș-Severin. 3.4.Data-limită privind
solicitarea clarificărilor: 27.09.2019, ora
10.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
30.09.2019, ora 10.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Vărădia, nr.379, județul
Caraș-Severin, birou Secretariat.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 30.09.2019, ora 14.00, Primăria
Comunei Vărădia, nr.379, județul
Caraș-Severin, birou Secretariat 6.
Instanța competentă în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Judecătoria Oravița,
str.Piața Revoluției, nr.2, Oravița,
județul Caraș-Severin, telefon:
0255.571.954, fax: 0255.571.964, e-mail:
ecris.273@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instanțele
abilitate, în vederea publicării:
05.09.2019.

PIERDERI
l Pierdut copii legalizate contract
vânzare cumpărare 8415 între Niculescu Paula și Imobiliara RA. Le declar
nule.
l Pierdut act vânzare cumpărare
(contract vânzare cumpărare) nr. 671/
anul 2002 luna 04 ziua 02, între
Dragomir Elena și Stîngu Dragomir
Loreda Silvia, autentificat de notar
public Georgeta Frăţian.
l Pierdut atestat manager transport
marfă pe numele Cîmpeanu Mihai,
emis de ARR Dolj. Se declară nul.

COMEMORĂRI
l Joi, 12.09.2019, se împlinesc 4 ani
de când soțul și tatăl nostru,
DOBRE FLOREA, a trecut la cele
veșnice. Slujba de pomenire și
parastasul vor avea loc sâmbătă,
7.09.2019, la Biserica Sf.Nicolae din
Bd.Basarabia, București. Dumnezeul să îl odihnească în pace! Fam.
Dobre.

