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Supliment Anunțuri Mica Publicitate

şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
➤ alege ziua apariţiei

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

OFERTE SERVICIU
Antena TV Group
angajează femeie de
serviciu pentru birouri, în
locația Iride Business Park
(langă stația de metrou
Pipera). Program de lucru
în ture.

TEL: 0748.035.750

l ISJ Dâmbovița scoate la concurs un post
de auditor financiar. Relații suplimentare
pe site-ul ISJ Dâmbovița.
l SC Lezzet Pan SRL, Ploiești, angajează 2
persoane pentru postul de manipulant
marfă. Relații la telefon: 0748.119.090.
l Restaurant cu specific chinezesc, situat
în Municipiul Deva, Județul Hunedoara,
Complex Maxxa, angajează pe perioadă
nedeterminată ajutor de bucătar. Detalii și
informații la telefon: 0724.346.681.
l Fundaţia Verita 4 All angajează șef
catedră în învăţământul primar cu următoarele cerinţe: studii superioare de specialitate -pedagogie, cunoașterea limbii
engleze la nivel ridicat, experienţă de
minim 3 ani într-o instituţie de învăţământ
primar cu predare a curiculei engleze.
Interviul va avea loc pe 09.12.2019, ora
12.00, la sediul din București, Sector 3, str.
Remus, nr.1-3, etaj 5. Contact:
0763.270.271, simona.dorobantu@psbh.ro
l Compania Municipala Energetica Bucuresti S.A., cu sediul in Splaiul Unirii nr.76,
et.1 sector 4, Bucuresti, angajeaza personal:
muncitori calificati si necalificati dupa cum
urmeaza: Muncitori necalificati -Sudori
electric si autogen Instalatori -Masinist la
masini terasamente Gestionari -Magaziner.
Cerintele posturilor: -Muncitor necalificat:
Invatamant general; -Sudor electric si
autogen: scoala profesionala/ invatamant
general, certificat calificare in meseria de
sudor (preferabil autorizare ISCIR); -Instalalator: scoala profesionala/Invatamant
general, certificat calificare in meseria de
instalator -Masinist la masini terasamente:
studii medii, atestat profesional, permis
conducere categoria B,C; -Gestionar: studii
medii (diploma bacalaureat), cunostinte
contabilitate primara, legislatie gestiune,
min. 1 an in activitatea de gestionar;
-Magaziner: studii medii (diploma bacalaureat), cunostinte contabilitate primara,
legislatie gestiune, min. 1 an in activitatea
de magaziner; CV-urile se pot depune pe
adresa de email office@cmeb.pmb.ro;
alexandra.g.nastase@gmail.com sau la
sediul companiei Splaiul Unirii nr.76, et.1
sector 4, Bucuresti. Informatii la telefon:
0372.400.780; 0728.121.056 -Salarii atractive, tichete de mass, vouchere de vacanta.
l Centrul de Îngrijire și Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Handicap LilieștiBăicoi, cu sediul în Băicoi, str. Înfrăţirii,
nr.124, jud.Prahova, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante: -Asistent social debu-
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tant/S -1 post vacant, perioadă nedeterminată; -Asistent medical principal/PL -1 post
vacant, perioadă nedeterminată; -Magaziner/M- 1 post vacant, perioadă nedeterminată. Condiții de participare la concurs:
Criterii generale: prevăzute de art.3 din HG
nr. 286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Criterii specifice: Pentru postul
de asistent social debutant/S: -Studii superioare de lungă durată în domeniul asistenţei
sociale, absolvite cu diplomă de licenţă;
-Vechime -nu necesită vechime. Pentru
postul de asistent medical principal/PL:
-Studii postliceale absolvite cu diplomă de
școală sanitară postliceală; -Autorizație de
liberă practică; -Vechime în muncă: minim
5 ani. Pentru postul de magaziner: -Studii
medii; -Vechime în specialitatea postului 6
luni-1 an; -proba scrisă în data de
06.01.2020, ora 10.00; -interviul în data de
09.01.2020, ora 10.00. Dosarele de concurs
se depun la sediul instituției până la data de
20.12.2019, ora 13.30. Relații suplimentare
se pot obține la sediul instituției, telefon:
0244.260.691, 0787.515.288 sau la adresa de
e-mail: cia.baicoi@gmail.com, persoană de
contact: Stoicescu Mihaela.
l Primăria Comunei Andreiașu de Jos,
judeţul Vrancea, organizează la sediul său
din comuna Andreiașu de Jos, judeţul
Vrancea, în ziua de 23.12.2019, ora 09.00
(proba scrisă), data și ora interviului vor fi
comunicate ulterior, concurs pentru
ocuparea următoarei funcții contractuale
de execuție temporar vacante de muncitor
calificat III (șofer buldoexcavator), la
Compartimentul Administrativ- 1 post.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art.3 din HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Condiţii specifice de participare
la concurs pentru postul de muncitor calificat III (șofer buldoexcavator), în cadrul
Compartimentului Administrativ: -Studii:
generale; -Vechime în muncă: nu necesită;
-Permis de conducere categoria C. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune la
sediul instituţiei în termen de 5 zile lucrătoare de la publicare. Condiţiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la
sediul Primăriei Andreiașu de Jos, județul
Vrancea. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Andreiașu de Jos,
persoană de contact: Năstase Silvia, având
funcția de consilier asistent în cadrul
Compartimentului Resurse Umane, la
telefon: 0374.054.984, fax: 0374.096.567,
e-mail: primariaandreiasuvn@yahoo.com.
l La Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, numărul 1416 din 29.XI.2019, la
anunțul cu numărul de înregistrare 234.890
al Unității Militare Nr.02046, Constanța,
județul Constanța, adresa: str.Tulcea, nr. 21,
pentru ocuparea funcției contractuale
vacante: contabil-șef, gradul II, conform
HG nr.286/2011, se face următoarea rectificare: -în loc de: „Tipul probelor de concurs,
locul, data și ora desfășurării acestora:
-proba scrisă se desfășoară la sediul UM
nr.02192 Constanţa, str.Fulgerului, nr.1, în
data de 22.01.2020, începând cu ora 11.00;
-interviul se desfășoară la sediul UM
nr.02192 Constanţa, str.Fulgerului, nr.1, în
data de 29.01.2020, începând cu ora 10.00
-etapa I și în data de 30.01.2020, începând

cu ora 10.00 -etapa a II-a” -se va citi: „Tipul
probelor de concurs, locul, data și ora
desfășurării acestora: -proba scrisă se desfășoară la sediul UM nr.02192 Constanţa, str.
Fulgerului, nr.1, în data de 22.01.2020,
începând cu ora 11.00; -interviul se desfășoară la sediul UM nr.02192 Constanţa, str.
Fulgerului, nr.1, în data de 29.01.2020,
începând cu ora 10.00”. Restul anunţului
rămâne neschimbat. (Prezenta rectificare
nu se datorează Redacției Monitorului
Oficial al României, Partea a III-a.)
l Spitalul Județean de Urgență Slatina,
jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
funcții din comitetul director: 1.În data de
08.01.2020 -la sediul spitalului din str.
Crișan, nr. 5, pentru ocuparea postului de
director de îngrijiri. Condițiile specifice
pentru ocuparea postului de director de
îngrijiri: -sunt asistenți medicali generaliști
principali; -au cel puțin 2 ani vechime ca
asistenți medicali generaliști principali;
-sunt absolvenți de învățământ universitar
de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de
licență/absolvire; -au competență/atestat în
managementul serviciilor de sănătate ori
sunt absolvenți ai cursului de management
spitalicesc. Dosarele se primesc până la
data de 30.12.2019, ora 16.00, conform
art.4, alin.(2) din Ordinul Ministrului Sănătății nr.284/2007, cu modificările și completările ulterioare. 2.În data de 14.01.2020 -la
sediul spitalului din str.Crișan, nr.5, pentru
ocuparea postului de director medical.
Condițiile specifice pentru ocuparea
postului de director medical: -sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea
medicină; -sunt confirmați cel puțin medic
specialist; -au minimum 5 ani vechime în
specialitatea respectivă. Dosarele se
primesc până la data de 06.01.2020, ora
16.00, conform art.4, alin.(2), din Ordinul

GATA!
Simplu, nu?

➤ plătește cu cardul

Stimați artiști,
CREDIDAM va efectua, începând cu data de 16.12.2019, repartiția remunerațiilor
aferente trimestrelor II și III 2019, încasate în perioada 01 iunie 2019 - 30 noiembrie 2019 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru sursele
Radio, TV și Cinema, a sumelor aferente și încasate în 01 iunie 2019-30 noiembrie
2019 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru sursele Cablu,
Comunicare publică și Internet, precum și a sumelor din sursa Copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) la datele 19.iun.2019, 17 iul 2019, 18 sept 2019,
25 sept 2019, 23 oct 2019, 18 nov 2019 (inclusiv recuperări).
�
16.12.2019

Pentru sursele de gestiune colectivă obligatorie, artiştii interpreți sau executanți
care nu sunt membrii CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li
se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.
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Ministrului Sănătății nr.284/2007, cu modificările și completările ulterioare. Actele
solicitate candidaților pentru dosarele de
înscriere, bibliografia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului sau la
condițiile de participare sunt afișate la
sediul Spitalului Județean de Urgență
Slatina, str.Crișan, nr.5 și pe site-ul: www.
spjslatina.ro. Candidații al căror dosar de
înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația
se soluționează în termen de 24 de ore de la
data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor. Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse
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Umane, Normare, Organizare al Spitalului
Județean de Urgență Slatina,
tel.0349.802.550.
l Orasul Novaci - Primaria, organizeaza
concurs de ocupare a 1 (una) functie
temporar vacanta (pana la revenirea titularului pe post), de executie, de sofer, perioada determinata din cadrul Serviciul
Gospodarire comunala, spatii verzi si
administrativ. Concursul consta intr-o
proba scrisa, organizat in data de
23.12.2019, ora 10:00, respectiv proba practica si interviu, organizat in data de
31.12.2019, ora 10:00, respectiv ora 12:00 la
sediul Primariei orasului Novaci. Data
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limită până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 5
zile de la afişare, respectiv 12.12.2019 ora
16:00 la Compartimentul Resurse Umane,
relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0253/466221. Candidatii trebuie sa
indeplineasca cumulativ urmatoarele:
Conditii generale stabilite conform art.3 din
HG nr. 286/2011 si anume: -are cetatenia
romana, cetatenie a altor state member ale
Uniunii Europene sau a statelor apartinand
Spatiului Economic European si domiciliul
in Romania; -cunoaste limba romana, scris
si vorbit; -are varsta minima reglementata
de prevederile legale; -are capacitate
deplina de exercitiu; -are o stare de sanatate
corespunzatoare postului pentru care
candideaza, atestata pe baza adeverintei
medicale eliberate de medicul de families
au de unitatile sanitare abilitate; -indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de
vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs; -nu a
fost condamnat definitiv pentru savarsirea
unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu
sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte
de coruptie sau a unei infractiuni savarsite
cu intentie, care ar face-o incompatibila cu
exercitarea fuctiei, cu exceptia situatiei in
care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul
studiilor- liceeale cu diploma de bacalaureat; -permis de conducere categoria
B,C,D,BE,CE, DE; -atestat transport
marfa, persoane si cartela tahograf;
-vechime în specialitate ocupării postului: 7
ani; -fisa medicala si psihologic conducator
auto (siguranta circulatiei); -apt medical
(Medicina Muncii).
l Spitalul Municipal Urziceni organizeaza
concurs in baza HG 286/2011 pentru
ocuparea urmatorului post vacant: -Un
post de registrator medical- pe perioada
nedeterminata in cadrul Compartimentului
de statistica. Conditii specifice in vederea
participarii la concurs pentru postul de
registrator medical: -diplomă de studii
medii de specialitate sau diplomă de studii
medii; -6 luni vechime in activitate.
-Calendar desfasurare concurs: -23.12.2019
ora 14.00 -data limita depunere dosar;
-08.01.2020 ora 10.00- proba scrisa;
-13.01.2020 ora 10.00- proba practica /
interviu. -Un post de asistent medical principal -pe perioada nedeterminata in cadrul
Salii de Nasteri. -Un post spalatoreasa- pe
perioada nedeterminata. Conditii specifice
in vederea participarii la concurs: -Diplomă
de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau echivalenta in specialitatea de
asistent medical; -Certificat de membru
OAMGMAMR insotit de avizul anual sau
adeverinta pentru participarea la concurs
eliberata de OAMGMAMR si cerificat de
membru OAMGMAMR; -examen de grad
principal; -5 ani vechime ca asistent
medical; -Experienta la Sala de nasteri sau
ca asistent de obstetrica ginecologie constituie avantaj; Conditii specifice in vederea
participarii la concur pentru postul de
spalatioreasa: -şcoală generală. Calendar
desfasurare concurs asistent medical principal si spalatoreasa: -23.12.2019 ora 14.00
-data limita depunere dosar; -09.01.2020
ora 10.00- proba scrisa; -14.01.2020 ora
10.00- proba interviu. Conditiile generale de
ocupare a posturilor sunt prevazute in art.3
din HG 286/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare. Dosarele de
concurs vor contine documentele prevazute
la art.6 din HG. 286/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare. Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz tematicile,
calendarele de desfasurare a concursurilor
sunt afisate la sediul unitatii si pe www.

spitalul-urziceni.ro.Relatii suplimentae se
obtin la tel. 0243.255.375, interior 131.
l Unitatea Militară 02433 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea de posturi
vacante de personal civil contractual: a)1
post vacant de conducere „Şef birou gr.I”
(studii superioare) -biroul financiar-contabil/ microstructura contabil şef; -nivelul
studiilor: superioare absolvite cu diplomă
de licenţă în domeniul economic; -deţinerea
Certificatului de atestare a cunoştinţelor
dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi; -vechimea în specialitatea
studiilor superioare în domeniul economic:
minim 2 ani; -vechime în muncă în domeniul financiar-contabil în instituţii publice:
minim 2 ani; -proba scrisă: 07.01.2020, ora
09.00; -interviul: 13.01.2020, ora 09.00;
-data limită de depunere a dosarelor:
20.12.2019, ora 15.00. b)1 post vacant de
execuţie „Contabil gr.I” (studii medii) –
biroul financiar -contabil/microstructura
contabil şef; -nivelul studiilor: medii absolvite cu diploma de bacalaureat; -curs de
calificare profesională în domeniul contabilitate publică; -vechimea în muncă în
domeniul contabilitate: minim 3 ani şi 6
luni; -proba scrisă: 07.01.2020, ora 12.00;
-interviul: 13.01.2020, ora 12.00; -data
limită de depunere a dosarelor: 20.12.2019,
ora 15.00. Depunerea dosarelor şi organizarea concursurilor se vor face la sediul
U.M. 02433, Strada Institutul Medico-Militar nr.3-5, sector 1, Bucureşti, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretarului, la telefon:
0745922509; 0728599140
l Anunt concurs pentru post contractual.
Şcoala Gimnazială Muncelu de Sus cu
sediul în localitatea Muncelu de Sus,
comuna Mogoşeşti-Siret, județul Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de muncitor calificat,
conform H.G. nr. 286/2011, modificată şi
completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul
instituţiei. Denumirea funcției- muncitor
calificat: - 1 normă - post muncitor calificat
vacant; - 1 normă - post muncitor calificat
vacant temporar. Pentru a ocupa un post
contractual vacant sau temporar vacant
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie
2011, cu modificările şi completările ulterioare. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: în data de
20.12.2019,ora 9.00, la sediul Scolii Gimnaziale Muncelu de Sus. Proba practică: în
data de 20.12.2019, la sediul unității. Detalii
privind componenţa dosarului de înscriere,
condiţiile specifice, bibliografia de concurs
şi modul de organizare sunt disponibile la
avizierul/site-ul instituției. Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale
Muncelu de Sus, judeţul Iaşi, tel./fax
0232/713942.
l Academia Tehnică Militară „Ferdinand
I”, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal civil
contractual, astfel: •Tehnician tr. I în
Laboratorul de informatică aplicată la
Departamentul de informatică aplicată din
Facultatea de sisteme informatice şi securitate cibernetică; Condiţii specifice: -Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor
liceale; -Studii şi cunoştinţe de specialitate
în domeniul calculatoare şi tehnologia
informaţiei; -Vechime în muncă în domeniul postului: minim 6 ani şi 6 luni. •Administrator financiar gr. I în Biroul
contabilitate la Directorul financiar-contabil; Condiţii specifice: -Absolvirea cu
diplomă de licenţă a studiilor universitare
în domeniul economic; -Vechime în muncă
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în domeniu: minim 6 ani şi 6 luni; •Administrator financiar gr. II în Compartimentul
fiscalitate la Directorul financiar-contabil;
Condiţii specifice: -Absolvirea cu diplomă
de licenţă a studiilor universitare în domeniul economic; -Vechime în muncă în
domeniu: minim 4 ani; •Tehnician tr. I în
Laboratorul de sisteme integrate de armament şi apărare CBRN la Centrul de excelenţă în sisteme integrate de armament şi
geniu din Facultatea de sisteme integrate de
armament, geniu şi mecatronică; Condiţii
specifice: -Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale; -Studii de specialitate în domeniul opticii, optoelectricii şi
mecanicii; -Vechime în muncă în domeniul
postului: minim 6 ani şi 6 luni. •Tehnician
tr. I în Formaţia sprijin tehnic din Atelierul
de instruire practică Clinceni la Directorul
general administrativ; Condiţii specifice:
-Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a
studiilor liceale; -Studii/ cursuri de specialitate în domeniul aerospaţial, mecanic sau
electric; -Cunoştinţe de specialitate în
domeniul aerospaţial, mecanic sau electric;
-Vechime în muncă în domeniul postului:
minim 6 ani şi 6 luni. Concursurile vor avea
loc astfel: 1. Desfăşurarea probei de
concurs– probă scrisă– 14.01.2020, astfel:
•Ora 09.00 pentru următorul post: -Tehnician tr. I în Laboratorul de informatică
aplicată la Departamentul de informatică
aplicată din Facultatea de sisteme informatice şi securitate cibernetică. •Ora 11.00
pentru următoarele posturi: -Administrator
financiar gr. I în Biroul contabilitate la
Directorul financiar-contabil; -Administrator financiar gr. II în Compartimentul
fiscalitate la Directorul financiar-contabil.
•Ora 13.00 pentru următoarele posturi:
-Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme
integrate de armament şi apărare CBRN la
Centrul de excelenţă în sisteme integrate de
armament şi geniu din Facultatea de
sisteme integrate de armament, geniu şi
mecatronică; -Tehnician tr. I în Formaţia
sprijin tehnic din Atelierul de instruire
practică Clinceni la Directorul general
administrativ. 2. Susţinerea interviului:
20.01.2020, astfel: •Ora 09.00 pentru următorul post: -Tehnician tr. I în Laboratorul de
informatică aplicată la Departamentul de
informatică aplicată din Facultatea de
sisteme informatice şi securitate cibernetică. •Ora 11.00 pentru următoarele
posturi: -Administrator financiar gr. I în
Biroul contabilitate la Directorul financiar-contabil; -Administrator financiar gr. II
în Compartimentul fiscalitate la Directorul
financiar-contabil. •Ora 13.00 pentru următoarele posturi: -Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme integrate de armament şi
apărare CBRN la Centrul de excelenţă în
sisteme integrate de armament şi geniu din
Facultatea de sisteme integrate de armament, geniu şi mecatronică; -Tehnician tr. I
în Formaţia sprijin tehnic din Atelierul de
instruire practică Clinceni la Directorul
general administrativ. Data limită de depunere a dosarelor: 20.12.2019, ora 14.00.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul Acadmiei Tehnice
Militare „Ferdinand I” (U.M. 02648 Bucureşti), Bulevardul George Coşbuc nr. 39-49,
sector 5, Bucureşti, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la telefon:
021.335.46.64 int. 267.
l Academia Tehnică Militară „Ferdinand
I”, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal civil
contractual, astfel: •Tehnician tr. III în
Laboratorul de autovehicule militare şi
transporturi la Departamentul de autovehicule militare şi transporturi din Facultatea
de aeronave şi autovehicule militare;
Condiţii specifice: -Absolvirea cu diplomă

de bacalaureat a studiilor liceale; -Studii de
specialitate în domeniul autovehiculelor sau
mecanic; -Cunoştinţe minime de specialitate în domeniul autovehiculelor sau
mecanic; -Deţinerea de permis de conducere categoria C; -Vechime în muncă în
domeniul postului: minim 6 luni. •Tehnician tr. III în Laboratorul de sisteme autopropulsate la Centrul de excelenţă în
sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru
apărare şi securitate din Facultatea de
aeronave şi autovehicule militare; Condiţii
specifice: -Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale; -Studii de specialitate în domeniul autovehiculelor sau
mecanic; -Cunoştinţe minime de specialitate în domeniul autovehiculelor sau
mecanic; -Deţinerea de permis de conducere categoria B; -Vechime în muncă în
domeniul postului: minim 6 luni. •Tehnician tr. I în Laboratorul de robotică la
Centrul de excelenţă în robotică şi sisteme
autonome din Facultatea de comunicaţii şi
sisteme electronice pentru apărare şi securitate; Condiţii specifice: -Studii medii în
domeniul tehnic sau profil real; -Cunoştinţe
de specialitate în domeniul electronicii;
-Nivel mediu de cunoaştere a limbii engleze;
-Vechime în muncă în domeniul postului:
minim 6 ani şi 6 luni; •Muncitor calificat III
(electrician) în Formaţia sprijin administrativ din Atelierul de instruire practică
Clinceni la Directorul general administrativ; Condiţii specifice: -Certificat de
competenţe/ calificare în domeniu (emis de
instituţii autorizate); -Legitimaţie/ adeverinţă de electrician autorizat ANRE pentru
executarea/verificarea instalaţiilor electrice,
minim gradul I, pentru executarea de instalaţii electrice cu o putere instalată de max
10 kw şi o tensiune nominală mai mică de 1
kV; -Vechime în muncă în domeniul
postului: minim 6 luni; •Muncitor calificat
III (zugrav) în Formaţia sprijin administrativ din Atelierul de instruire practică
Clinceni la Directorul general administrativ; Condiţii specifice: -Certificat de
competenţe/ calificare în domeniu (emis de
instituţii autorizate); -Vechime în muncă în
domeniul postului: minim 6 luni; •Muncitor
calificat II (instalator/ fochist) în Formaţiunea de cazarmare la Directorul general
administrativ; Condiţii specifice: -Certificat
de competenţe/calificare în domeniu (emis
de instituţii autorizate); -Autorizaţie fochist
în perioada de valabilitate; -Vechime în
muncă în domeniul postului: minim 4 ani;
•Muncitor calificat III (lăcătuş/ sudor) în
Formaţiunea de cazarmare la Directorul
general administrativ; Condiţii specifice:
-Certificat de competenţe/calificare în
domeniul tehnic (emis de instituţii autorizate); -Curs de specializare sudură electrică;
-Vechime în muncă în domeniul postului:
minim 6 luni; Concursurile vor avea loc
astfel: 1. Desfăşurarea probei de concursprobă scrisă- 10.01.2020, astfel: •Ora 09.00
pentru următorul post: -Tehnician tr. III în
Laboratorul de autovehicule militare şi
transporturi la Departamentul de autovehicule militare şi transporturi din Facultatea
de aeronave şi autovehicule militare. •Ora
11.00 pentru următorul post: -Tehnician tr.
III în Laboratorul de sisteme autopropulsate la Centrul de excelenţă în sisteme
autopropulsate şi tehnologii pentru apărare
şi securitate din Facultatea de aeronave şi
autovehicule militare. 2. Desfăşurarea
probei de concurs– probă practică10.01.2020, astfel: •Ora 13.00 pentru următoarele posturi: -Tehnician tr. I în
Laboratorul de robotică la Centrul de excelenţă în robotică şi sisteme autonome din
Facultatea de comunicaţii şi sisteme electronice pentru apărare şi securitate;
-Muncitor calificat III (electrician) în
Formaţia sprijin administrativ din Atelierul
de instruire practică Clinceni la Directorul
general administrativ (ID 1320668);

-Muncitor calificat III (zugrav) în Formaţia
sprijin administrativ din Atelierul de
instruire practică Clinceni la Directorul
general administrativ (ID 1320669);
-Muncitor calificat II (instalator/ fochist) în
Formaţiunea de cazarmare la Directorul
general administrativ (ID 1320671);
-Muncitor calificat III (lăcătuş/ sudor) în
Formaţiunea de cazarmare la Directorul
general administrativ (ID 1320673). 3.
Susţinerea interviului: 16.01.2020, astfel:
•Ora 09.00 pentru următorul post: -Tehnician tr. III în Laboratorul de autovehicule
militare şi transporturi la Departamentul
de autovehicule militare şi transporturi din
Facultatea de aeronave şi autovehicule
militare; •Ora 11.00 pentru următorul post:
-Tehnician tr. III în Laboratorul de sisteme
autopropulsate la Centrul de excelenţă în
sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru
apărare şi securitate din Facultatea de
aeronave şi autovehicule militare. •Ora
13.00 pentru următoarele posturi: -Tehnician tr. I în Laboratorul de robotică la
Centrul de excelenţă în robotică şi sisteme
autonome din Facultatea de comunicaţii şi
sisteme electronice pentru apărare şi securitate; -Muncitor calificat III (electrician) în
Formaţia sprijin administrativ din Atelierul
de instruire practică Clinceni la Directorul
general administrativ; -Muncitor calificat
III (zugrav) în Formaţia sprijin administrativ din Atelierul de instruire practică
Clinceni la Directorul general administrativ; -Muncitor calificat II (instalator/
fochist) în Formaţiunea de cazarmare la
Directorul general administrativ; -Muncitor
calificat III (lăcătuş/sudor) în Formaţiunea
de cazarmare la Directorul general administrativ. Data limită de depunere a dosarelor: 20.12.2019, ora 14.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului se vor
face la sediul Acadmiei Tehnice Militare
„Ferdinand I” (U.M. 02648 Bucureşti),
Bulevardul George Coşbuc nr. 39-49, sector
5, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon: 021.335.46.64 int.
267.
l Unitatea Militară 02033 Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea a 1 (un) post
vacant, pe perioadă nedeterminată, de
Muncitor Calificat III (Confecționer
montator tâmplărie din aluminiu şi mase
plastice) în microstructura Atelier reparații
mobilier, tâmplărie şi confecții metalice.
Condiții de ocupare a postului: -studii
minime 8 clase/ şcoală profesională/ liceu;
-certificat de calificare/ diplomă/ curs
pentru meseria de confecționer montator
tâmplărie din aluminiu şi mase plastice;
-vechimea în meseria de confecționer
montator tâmplărie din aluminiu şi mase
plastic - minim 6 luni. Probele de concurs se
desfăşoară la sediul unității, astfel: -proba
scrisă: 14.01.2020 ora 10.30; -interviul:
20.01.2020 ora 10.30. Dosarele de concurs
se depun la sediul unității până la
20.12.2019 ora 16.00. Detalii privind condițiile pentru ocuparea postului se pot obține
la sediul unității din strada Peneş Curcanu
nr. 2, localitatea Iaşi județul Iaşi. Date de
contact: 0232/214636.

PRESTARI SERVICII
l Amanet! Oferim împrumuturi în condiții
avantajoase. Comision negociabil. Seriozitate şi discreție. 0755.997.070.

CITAŢII
l Geauca Mihai Andrei este chemat în
calitate de pârât, în dos. 8932/280/2019, al
Judecătoriei Piteşti, la data de 09.12.2019,
în proces cu Allianz Tiriac Asigurăripretenții.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
l Vaduva lui Ferenczi Bakri Marton,
Ferenczi Bakri Anna, Ferenczi Bakri
Ferenc, Ferenczi Bakri Ferencz, Ferenczi
Petru, Samoila Moise si sotia, nascuta
Ciorga Parasca sunt citati in 19.12.2019, la
Judecatoria Turda, in dosar civil
nr.5309/328/2019 pentru succesiune.
l Mark Laszlo este citat in 10.12.2019 la
Judecatoria Turda, in dosar civil
nr.8908/328/2018 pentru uzucapiune si
prestatie tabulara.
l Ignat Crucita, Ignat Veronica, Ignat
Petre, Petrityan Maria, Petrityan Vazul,
Petrityan Gabor, Petrityan Aniko, Moisa
Vasile, Moisa Arsente, Moisa Arion, Brad
Ioachim, Moisa Ioan, Moisa Miron sunt
citati in 10.12.2019, la Judecatoria Turda,
in dosar civil 5588/328/2018 pentru succesiune.
l Se citează Encică Gheorghe ultimul
domiciliu cunoscut în Constanţa str.
Soveja, nr.96, bl.70, sc.D, et.4, ap.69, jud.
Constanţa, în vederea dezbaterii moştenirii
defunctei, Gaidamut Eughenia ultimul
domiciliu în municipiul Tulcea, jud. Tulcea,
pentru ziua de 20.01.2020 ora 13.
l Stieber Francisc, Boloni Ludovic si
sotia, nascuta Stieber Elisabeta sunt
citati in 23.01.2020, la Judecatoria
Turda, in dosar civil nr. 3063/328/2018
pentru succesiune.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze spaţii
de depozitare şi servicii conexe. Detaliile
complete pot fi găsite pe site-ul www.anaf.
ro, sectiunea “Anunţuri” - “Anunţuri de
achiziţie de bunuri şi servicii”.
l SC Pitulescu & Asociații cu sediul în str.
Făt Frumos, nr. 10, etaj 3, sector 5, Bucureşti, înregistrată la ONRC.-ORCTB. cu
CUI nr. 41567640 informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activitatea de
spălătorie auto, desfăşurată în Calea
Ferentari nr. 81, sector 5, Bucureşti. Informațiile la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Bucureşti din sector 6, Aleea
Lacul Morii, nr. 1 (Barajul Lacul Morii -în
spatele benzinăriei Lukoil), între orele 9,0012.00, de luni până vineri. Propunerile sau
contestațiile se pot depune la şi la sediul
A.P.M. Bucureşti în termen de 10 zile de la
dată publicării prezentului anunț.
l Tabuia Valentin Mihai şi Bier Gabriel
Daniel titulari al planului/programului
“PUZ zona locuințe individuale” în Arad,
str. Orizontului F.N (amplasament identificat prin CF 335095, 335084, 335052)
aduce la cunoştinţa publicului că decizia
etapei de încadrare conform H.G. nr.
1076/2004, este acea de adoptare a planului
fără aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris,
în termen de 10 zile calendaristice de la
publicarea anunţului, la sediul APM Arad,
str. Splaiul Mureşului F.N - telefon
0257280996 fax 0257284767.
l Topor Eugen titular al planului/programului “ PUZ şi RLU zona de locuințe
individuale” în Arad, str. Constutuției
(amplasament identificat prin CF 350379,
347648) aduce la cunoştinţa publicului că
decizia etapei de încadrare conform H.G.
nr. 1076/2004, este acea de adoptare a
planului fără aviz de mediu. Propunerile de
reconsiderare ale deciziei se vor transmite
în scris, în termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anunţului, la sediul APM
Arad, str. Splaiul Mureşului F.N - telefon
0257280996 fax 0257284767

l Anunț public privind decizia etapei de
încadrare. SC Yuksel Impex SRL, cu sediul
în Mihăileşti, str.Complexului, nr.49A, Jud.
Giurgiu, anunță publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de a nu se
solicita evaluarea impactului asupra
mediului de către APM Giurgiu în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi de evaluare adecvată
pentru proiectul “Investiție inițială pe
schema GBER (4.2) privind extinderea
capacității unității existente la SC Yuksel
Impex SRL prin achiziția de utilaje şi echipamente tehnologice”, propus a fi amplasat
în Mihăileşti, str.Complexului, nr.49A, jud.
Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Giurgiu în zilele
de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri,
între orele 9.00-12.00, precum şi la următoarea adresa de internet: office@apmgr.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Unitatea administrativ-teritorială Oraşul
Dăbuleni, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.20, 38,
începând cu data de 10.12.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
Oraşului Dăbuleni, conform art.14 alin.(1)
şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menționate mai sus
nu vor fi luate în considerare.
l Comuna Ghiroda anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
„Modernizare străzi în comuna Ghiroda:
str.Bobâlna, str.Pădurea Verde, str.Zorilor,
str.Nufărul, str.Răchitei, str.Iris, str.Crizantemelor, str.Bujorilor, str.Florilor, str. Zambilelor, str. Lalelelor, str. Crinilor, str. Lacului,
inclusiv legătura cu Calea Lugojului (DN6)
-Lot 8”. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM
Timiş, localitatea Timişoara, str. Liviu
Rebreanu, nr.18-18 şi la Primăria Ghiroda,
cu sediul în str.Victoria, nr.46, jud. Timiş, în
zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30, şi
vineri, între orele 08.00-14.00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM
Timiş. Anunțurile publicate conform
prevederilor art.10 alin.(1) lit.f) din Legea
nr.292/2018 se vor depune la APM Timiş.

SOMAŢII
l Dispozitiv Sentință Civilă nr.
482/08.03.2018, Tribunalul Bucureşti,
Secția a V a Civilă, Dosar nr. 37701/3/2017”
Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte: Admite în parte chemarea în judecată formulată de reclamantul Centrul
Român Pentru Administrarea Drepturilor
Artiştilor Interpreți- CREDIDAM, cu
sediul în Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr.34,
sect.2, în contradictoriu cu pârâta S.C.
Purple AB Caffe S.R.L, cu sediul în municipiul Slatina, Str. Basarabilor nr.2, bl. 2BC,
scara C, parter, Jud. Olt. Obligă pârâta la
plată către reclamantă a sumei de 1.029 lei
reprezentând remunerație datorată artiştilor interpreți sau executanți pentru comunicarea publică a fonogramelor şi a
prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în perioada 01.09.2014-30.04.2017 şi la
plata sumei de 811,04 lei reprezentând
penalități de întârziere calculate pânâ la
data de 07.03.2018. Obligă pârâta la 600 lei

cheltuieli de judecată către reclamant. Cu
drept de apel în 30 zile de la comunicare.
Pronunțată în şedința publică de azi
08.03.2018. Preşedinte, Elisabeta Florescu.
Grefier, Cristina Mateescu.
l În dos. 2695/210/2019 al Judecătoriei
Chişineu-Criş, reclamanta Szabad Iuliska,
dom. Iermata Neagra, nr.275, jud.Arad, în
contradictoriu cu Notaros Ludovic, dec.
27.11.1986, solicită constatarea faptului
juridic al uzucapiunii, prescripție achizitivă
şi naşterea dreptului de proprietate asupra
imobilului înscris în CF 303080 Zerind,
Top. 36, 37, compus din casă şi teren în
supraf. de 1.800mp. Toți cei interesați pot
formula opoziție.

ADUNĂRI GENERALE
l Completare Convocator. Având în
vedere solicitarea formulată prin adresa nr.
4975/V.D.P./26.11.2019, înregistrată la
ROMAERO nr. 14251/27.11.2019 de către
Statul Român prin Ministerul Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri în calitate
de acţionar majoritar al ROMAERO S.A.,
ce deţine 56,7153% din capitalul social,
respectiv 3.940.337 acţiuni, de completare a
ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor din data de
19/20.12.2019, în conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea nr.31/1990 republicată şi Decizia C.A. ROMAERO nr.
21/04.12.2019, Consiliul de Administraţie
al ROMAERO S.A. completează ordinea
de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de 19.12.2019
ora 14.00, la sediul societăţii din Bucureşti,
Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de
11.12.2019, având următoarea ordine de zi
completată: 1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al
ROMAERO S.A. pentru anul 2019; 2.
Prezentarea de către conducerea executivă
şi administrativă a societății, a planului de
măsuri pe termen scurt privind modalități
concrete de achitare a obligațiilor restante
către bancă şi reducerea cuantumului facilităților de credit. 3. Aprobarea ex-date de
09.01.2020 şi a datei de 10.01.2020 ca dată
de înregistrare; 4. Aprobarea împuternicirii
directorului general al societăţii pentru a
îndeplini toate formalităţile necesare în
vederea înregistrării hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor în faţa
autorităţilor competente, incluzând, dar
fără a se limita, la Oficiul Registrului
Comerţului, Autoritatea de Supraveghere
Financiară, Bursa de Valori Bucureşti.
Mandatarul sus menţionat va putea delega
puterile acordate conform celor de mai sus
oricărei persoane după cum consideră
necesar. La sedinţă pot participa şi vota
numai acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor societăţii la data de
11.12.2019, stabilită ca dată de referinţă.
Documentele şi informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi precum
şi proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi
aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul
A.G.A., începând cu data de 18.11.2019,
precum şi pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.com.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social au dreptul: de a introduce
până la data de 03.12.2019 puncte pe
ordinea de zi a adunării generale ordinare a
acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să
fie însoţit de o justificare sau de un proiect
de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală ordinară a acţionarilor;
de a prezenta până la data de 03.12.2019
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe

ordinea de zi a adunării generale ordinare.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze
întrebări privind punctele de pe ordinea de
zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate
de acţionari, sub condiţia respectării art.
198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii
de curierat sau prin mijloace electronice).
Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor
la data de referință pot exercita dreptul de
vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cat şi în
limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum şi pe pagina
de Internet a societăţii www.romaero.com,
începând cu data de 18.11.2019. Formularul de vot prin corespondență, completat
de către acţionar şi însoțit de o copie a
actului de identitate a acţionarului
persoană fizică, respectiv Certificat de
înregistrare eliberat de ORC împreună cu
copia actului care dovedeşte calitatea de
reprezentant legal al acestora, în cazul
persoanelor juridice, sunt expediate sau se
depun la sediul Societăţii cu cel puţin o oră
înainte de adunare (19/20.12.2019 ora
13.00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar şi
cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
DIN 19/20.12.2019”. Buletinele de vot prin
corespondenţă care nu sunt primite în
forma şi în termenul stipulat în prezentul
convocator nu vor fi luate în calcul pentru
determinarea cvorumului de prezenţă şi
vot precum şi la numărătoarea voturilor în
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art. 92
alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii
pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza
unei Împuterniciri speciale (Procuri
speciale), înscris sub semnatură privată,
pusă la dispoziţie de către Consiliul de
Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma
Împuternicirii speciale (Procurii speciale)
atât în limba română, cât şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor
atât la sediul societăţii cât şi pe pagina de
Internet a societăţii www.romaero.com şi
pot fi consultate începând cu data de
18.112019. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate
expedia, în original, la societate cu cel puţin
o oră înainte de adunare ( 19/20.12.2019
ora 13.00). În cazul în care Împuternicirea
specială (Procura specială) se expediază
prin poştă trebuie facută pe plic menţiunea
scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACŢIONARILOR DIN 19/20.12.2019”.
Procurile speciale care nu sunt primite în
termenul stipulat în prezentul convocator
nu vor fi acceptate de către Societate.
Formularele de vot prin corespondenţă sau
împuternicirile speciale pot fi transmise şi
prin email cu semnatură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronică până cel
târziu cu o oră înainte de adunare
(19/20.12.2019 ora 13.00), la adresa office@
romaero.com, menţionând la subiect:
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
DATA DE 19/20.12.2019”. Reprezentarea
acţionarilor în cadrul adunării generale de
către alte persoane decât acţionarii se poate
face şi în baza unei Împuterniciri generale
(Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permițând
reprezentantului desemnat să voteze în
toate aspectele aflate în dezbaterea adunării
generale a acţionarilor societăţii cu condiţia
ca împuternicirea generală să fie acordată
de către acţionar, în calitate de client, unui
Intermediar definit conform art. 2 alin. (1)
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pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui
avocat. Împuternicirile generale (Procurile
generale) trebuie să conţină informaţiile
prevăzute la art. 202 din Regulamentul
ASF nr. 5/2018 şi se depun/expediază la
societate cu cel puţin o oră înainte de
adunare ( 19/20.12.2019 ora 13.00), în
copie, cuprinzând menţiunea conformităţii
cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt
reţinute de societate, făcându-se menţiune
despre acestea în procesul verbal al
adunării generale. Acţionarii nu pot fi
reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale
(Procuri generale), de către o persoană care
se află într-o situaţie de conflict de interese,
în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin.
(15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările
şi completările ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii
pentru prima convocare, A.G.O.A. se
reprogramează pentru data de 20.12.2019,
în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi
ordine de zi şi dată de referinţă. Informaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.” Preşedintele C.A. Ştefan Paraschiv.

LICITAŢII
l SC Lupu Confex S.R.L., prin lichidator
judiciar CII Petcu Viorica, scoate la
vânzare prin licitaţie publică cu strigare în
data de 13.12.2019, ora 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr.
26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
următoarele bunuri: - cladire situata in
Urlati, str. 1 Mai, nr. 141, jud. Prahova si
terenul aferent cladirii in cota corespunzatoare fiecarui spatiu; - teren extravilan St 22.366,35 mp situat in Valea Bobului,
Urlati, jud. Prahova (in indiviziune cu doua
persoane fizice); - autoutilitara VW LT35,
an fabricatie 2003; In caz de neadjudecare
in data de 13.12.2019, se vor mai organiza
licitatii, in zilele de 09.01.2020, 16.01.2020 si
23.01.2020 la ora 13.00. Taxa de participare
la licitaţie este de 100 RON plus TVA,
garanţia de participare este de 10% din
valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor
se poate face cu ordin de plată în contul de
lichidare al debitoarei sau în numerar la
sediul lichidatorului. Vânzarea se face în
baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitaţie se va face cel mai
tarziu cu o zi inainte de data licitaţiei pana
la ora 16.00. Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte relaţii privind activele scoase la
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244513366 sau 0743023634.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Comunei Valea Mărului, cu sediul în Valea
Mărului, str.Preot Gheorghe Gafton, nr.2,
județul Galați, telefon/fax: 0236.863.400,
e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro, cod
fiscal: 3655900. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:
terenuri arabile, aparținând domeniului
privat al Comunei Valea Mărului, identificate astfel: -2.000mp teren arabil, identificat cu CF 11420, Tarla 49, Parcela 148,
Comuna Valea Mărului; -5.000 mp teren
arabil, identificat cu CF 11421, Tarla 49,
Parcela 148, Comuna Valea Mărului;
-1.000mp teren arabil, identificat cu CF
11423, Tarla 49, Parcela 148, Comuna
Valea Mărului; -4.645 mp teren arabil,
identificat cu CF 11424, Tarla 49, Parcela
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ANUNȚURI

148, Comuna Valea Mărului, conform
HCL 104/26.11.2019 și temeiului legal:
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției- Secretariat. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretariatul Primăriei
Comunei Valea Mărului, str.Preot
Gheorghe Gafton, nr.2, județul Galați. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019,
privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achită la casieria instituției. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
03.01.2020, ora 10.00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 07.01.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Primăriei Comunei Valea Mărului, str.
Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, județul
Galați. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 07.01.2020, ora
10.00, Primăria Comunei Valea Mărului,
str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, județul
Galați. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail aIe instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Galați, str. Brăilei, nr.
153, municipiul Galați, județul Galaţi,
telefon: 0236.460.333, fax: 0236.412.130,
e-mail: tr-galati-comunicari@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 05.12.2019.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Diosig, strada Livezilor,
nr.32, Diosig, județul Bihor, telefon:
0259.350.198, fax: 0259.350.196, e-mail:
primaria.diosig@cjbihor.ro, cod fiscal:
4820283. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: teren în suprafață de 5.000mp,
situat în Comuna Diosig, strada Horea, f.n.,
judeţul Bihor, înscris în CF nr.54830 Diosig
sub nr.cadastral: 54830, bun proprietate
publică, conform HCL 110/22.10.2019 și
temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel puțin 4 zile
înainte, de la sediul Primăriei Comunei
Diosig. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Primăriei
Comunei Diosig, strada Livezilor, nr. 32,
Diosig, județul Bihor. 3.3.Costul și condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Persoanele interesate pot
achita contravaloarea documentației de
atribuire de 100Lei în contul concedentului:
RO46TREZ07621A300530XXXX, deschis
la Trezoreria Oradea, cod fiscal al concedentului: 4820283. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.12.2019, ora 15.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27.12.2019, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi depusă la Primăriei

Comunei Diosig, strada Livezilor, nr.32,
Diosig, județul Bihor. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare
copii. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
27.12.2019, ora 12.00, Primăriei Comunei
Diosig, strada Livezilor, nr.32, Diosig,
județul Bihor. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se
poate introduce la secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Bihor, str.
Parcul Traian, nr. 10, Oradea, județul Bihor,
telefon/fax: 0359.432.750, 0359.432.750,
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 05.12.2019.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Consiliul Local al Municipiului
Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, Giurgiu,
județul Giurgiu, telefon: 0246.213.588,
0246.213.747, fax: 0246.215.405, e-mail:
primarie@primariagiurgiu.ro, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX -Direcţia
Patrimoniu, cod fiscal: 4852455. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: teren în
suprafață de 9.934mp, identificat cu număr
cadastral 39485, aparținând domeniului
public al Municipiului Giurgiu, situat în
Aleea Plantelor, FN, conform HCL
364/25.09.2019 și OUG 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
Documentaţia de atribuire se va obţine de
persoane juridice de drept privat român
interesate și persoane fizice autorizate
române interesate, pe suport de hârtie de la
sediul Primăriei Municipiului Giurgiu,
B-dul București, nr.49-51, în baza unei solicitări depuse la Registratură, la cerere și
achitarea contravalorii. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmărire, Executare Contracte,
Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul
București, nr.49-51, Giurgiu, județul
Giurgiu. 3.3.Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 100Lei, la care se adaugă TVA și se
poate achita în numerar la Direcția de Taxe
și Impozite Locale Giurgiu. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 10.01.2020,
ora 16.00. 4.Informaţii privind ofertele:
Ofertele se depun în plic, în limba română.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
14.01.2020, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la
sediul Primăriei Municipiului Giurgiu,
B-dul București, nr. 49-51, Registratură,
Giurgiu, județul Giurgiu. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Fiecare participant depune o singură
ofertă în două exemplare (original și copie).
5.Data și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
15.01.2020, ora 13.00, Primăria Municipiului Giurgiu, Şos.București, nr.49-51, sala
Parter, Giurgiu, județul Giurgiu. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și /
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Giurgiu- Secţia Contencios Administrativ Fiscal, str.Episcopiei, nr.13, Giurgiu,
județul Giurgiu, telefon: 0246.212.725, fax:

vineri / 6 decembrie 2019
0337.819.940, e-mail: registratura-tr@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05.12.2019.
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3
SRL intenționează să încheie un contract de
achiziție publică de lucrări de execuție și
furnizare lifturi Clădire C1 pentru realizarea contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”.
„Documentația de atribuire” se poate solicita la adresa de e-mail: achizitii@as3-strazi.
ro sau la sediul societății din strada Calea
Vitan, nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București. Data-limită de depunere a ofertelor
este 16.12.2019, ora 10.00.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Comunei Sasca
Montană, cu sediul în Sasca Montană, str.1
Decembrie 1918, nr.375, județul Caraș-Severin, telefon: 0255.576.565, fax:
0255.576.514, e-mail: primariasasca@yahoo.
com, cod fiscal: 3227190. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut: teren
78mp, proprietate bun privat al Comunei
Sasca Montană, nr.cadastral: CF 32333,
situat în intravilan Comunei Sasca
Montană, cu acces direct la drum, conform
OUG 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ și aprobat prin HCL nr.109 din
05.12.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: de la Secretariat
Comuna Sasca Montană, str.1 Decembrie
1918, nr. 375, județul Caraș-Severin.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019,
privind Codul administrativ: 40Lei/exemplar, ce se achită la casierie. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 26.12.2019,
ora 10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
27.12.2019, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Sasca Montană, cu sediul în Sasca Montană,
str.1 Decembrie 1918, nr.375, județul
Caraș-Severin. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă oferta: într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 30.12.2019, ora 10.00,
Primăria Comunei Sasca Montană, cu
sediul în Sasca Montană, str.1 Decembrie
1918, nr.375, județul Caraș-Severin, Sala de
Şedințe a Consiliului Local. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail aIe instanței competente 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 instituțiile abilitate, în vederea publicării: 05.12.2019.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Țaga, strada
Principală, nr.23, Comuna Țaga, județul
Cluj, telefon: 0264.248.601, fax:
0264.248.701, e-mail: primariataga@yahoo.

com, cod fiscal: 4288055. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren cu categoria de folosință neproductiv, în suprafață
de 3.704mp, număr cadastral 51237/Țaga,
situat în localitatea Țaga, bun proprietate
privată, conform HCL 34 din 19.09.2019 și
temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă transmisă cu cel
puțin 4 zile înainte la sediul Primăriei
Comunei Țaga. 3.2. Denumirea și adresa
serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Țaga,
strada Principală, nr.23, județul Cluj.
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50
Lei, în contul concedentului:
RO39TREZ21821360250XXXXX, deschis
la Trezoreria Gherla, cod fiscal: 4288055.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.12.2019, ora 12.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 30.12.2019, ora 09.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: la
Registratura Primăriei Comunei Țaga,
strada Principală, nr.23, județul Cluj. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exempar original și
2 exemplare copii. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședinţa publică de deschidere
a ofertelor: 30.12.2019, ora 11.00, la sediul
Primăriei Comunei Țaga, strada Principală,
nr.23, județul Cluj. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Judecătoriei Gherla, strada
Bobâlna, nr. 55, Gherla, județul Cluj,
telefon: 0264.243.854, fax: 0264.243.773,
e-mail: jud-gherla@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 05.12.2019.
l Judeţul Argeș prin Consiliul Județean
Argeș, cu sediul în Pitesti, Piaţa Vasile Milea,
nr. 1, telefon: 0248.217.800, fax:
0248.220.137, adresă de internet: www.
cjarges.ro, CUI 4229512, organizează licitaţie publică în vederea atribuirii unor
contracte de închiriere a două spații cu
destinaţie de activități medicale după cum
urmează: - Spațiul 1 (Cabinet Gastroenterologie), în suprafață totală de 44,81 mp (două
camere în suprafață de 29,62 mp, împreună
cu spațiile comune aferente în suprafață de
15,19 mp), situat la etajul imobilului fost
centru de diagnostic și tratament din municipiul Pitești, B.- dul. I.C. Brătianu, nr. 62,
județul Argeș. - Spațiul 2 (Cabinet Neurologie - funcționare tură /contratură), se
închiriază ½ din spațiul în suprafață totală
de 64,18 mp (trei camere în suprafață de
47,56 mp, împreună cu spațiile comune
aferente în suprafață de 16,62 mp), situat la
etajul imobilului fost centru de diagnostic și
tratament din municipiul Pitești, B - dul.
I.C. Brătianu, nr. 62, județul Argeș. Menţionăm faptul că sunt admise la licitaţie
persoane fizice sau juridice, române sau
străine care desfășoară activități medicale,
durata inchirierii fiind de 5 ani cu începere
de la data înregistrării contractului la sediul
proprietarului. Documentaţia de atribuire se
poate obţine de către orice persoană interesată care înaintează o solicitare în acest sens,
de la sediul Consiliului Judeţean Argeș,
Piaţa Vasile Milea nr. 1, cam. 95, etaj II,
Serviciul Evidența Administrare Patrimoniu
și Devize (persoană de contact - Răboj-Căli-

nescu Alin), telefon: 0248/217800, int. 198,
începând cu data 06.12.2019, între orele 8,30
– 16,00, costul acesteia fiind de 74 lei (se
achită la caseria Consiliului Judeţean Argeș,
et. 2, cam.100). Garanţia de participare va fi
constituită în cuantum de 1340 lei pentru Spațiul 1 (Cabinet Gastroenterologie),
respectiv 1010 lei pentru Spațiul 2 (Cabinet
Neurologie - funcționare tură /contratură)
și se achită la caseria Consiliului Judeţean
Argeș, et. 2, cam.100. Documentele solicitate
de autoritatea contractantă prevăzute în
documentația de atribuire vor fi redactate în
limba română, într-un singur exemplar și
vor fi depuse la sediul Consiliului Judeţean
Argeș, Piata Vasile Milea nr. 1, Registratură-parter până la data de 06.01.2020,
ora10:00. Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări este 20.12.2019,
ora10:00. Licitația va avea loc la sediul
Consiliului Judeţean Argeș, Piaţa Vasile
Milea nr. 1, etajul II, cam. 95, în ziua
08.01.2020, ora10ºº în prezenţa reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor. Eventualele litigii se vor soluționa, în cazul în care nu
se ajunge la o înțelegere amiabilă, la secția
de contencios administrativ a tribunalului în
a cărui jurisdicție se află sediul proprietarului în termenul prevăzut de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările și completarile ulterioare.
Prezentul anunț va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a, într-un
cotidian de circulație națională și într-unul
de ciruculație locală, precum și pe pagina de
internet a Consiliului Județean Argeș, în
data de 06.12.2019.

PIERDERI
l SC Olltrans SRL declara pierdut si nul
Carnet foi de parcurs Interbus nr. 11559.
l SC Neira SRL Beclean declar pierdut
certificat constatator pentru chiosc cu
produse panificatie si alimentare situat pe
peronul garii CFR Beclean.
l Pierdut certificat de membru eliberat de
OAMGMR Filiera Călărași pe numele
Scarlat Aurelia. Îl declar nul.
l Pierdut cartelă tahograf emisă de ARR
Dolj pe numele Năstasie Ion. Se declară
nulă.
l S.C. Shewikh Trade SRL, cu sediul în
București, str. Delfinului nr.24, bl.40, sc.2,
et.5, ap.82, sector 2, înmatriculată în Registrul Comerţului cu număr J40/326/1999,
C.U.I. 11405387 anunţă pierderea certificatului constatator 229879/07.05.2009. Îl
declarăm nul.
l S.C. Enna Criss Net SRL, cu sediul în
București, str. Vasile Vasilievici Stroescu nr.2,
Corp A, p, ap.1, sector 2, înmatriculată în
Registrul Comerţului cu număr
J40/1124/2013, C.U.I. 31160222 anunţă
pierderea certificatului de înmatriculare și al
certificatelor constatatoare emise în baza
Legii 359/2004. Le declarăm nule.
l SC CRE Tiger Com S.R.L., C.U.I.
16084563, J40/1040/2004, cu sediul în București, Str. Sg. Maj. Ion Nedeleanu nr.3, bl.
P39, sc.1, etaj 4, ap.15, sector 5, București,
declar pierdut și nul certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului seria B, nr.
1345684, emis de O.R.C.T.B. la data de 7
Mai 2009.
l Vincix Futuro SRL cu sediul in București,
sect 4, Str. Cercetătorilor, nr. 6, bl. 29, ap.
104, cam 2, J40/1711/2017, CUI 37057430
declara pierdut certificatul de inregistrare in
Registrul Comertului a societatii, seria B, nr.
3243120. Il declaram nul.

