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OFERTE SERVICIU
l Societatea comercială Vanessa & 
Jessica SRL, identificată cu CUI: 
35212030, înregistrată cu nr ORC 
J12/3388/2015, având sediul social 
în Cluj- Napoca, str.Cisnădie, nr.6, 
jud.Cluj, angajează muncitori neca-
lificați în construcții, cod COR  
931301. Tel. 0753.898.281.

l Primăria Comunei Baia, cu sediul 
în localitatea Baia, str.Nicolae 
Stoleru, nr.2, județul Suceava, orga-
nizează concurs,  conform HG 
286/2011, pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de șofer, 1 post. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 01.03.2019, 
ora 9.00; -Proba interviu în data de 
04.03.2019, ora 9.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie 
să îndepl inească următoarele 
condiții: -studii medii; -permis B, 
C+E, D+E; -vechime în funcția de 
șofer: minimum 1 an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Baia, 
județul Suceava. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei  Baia, 
persoană de contact: Cocean Rodica, 
telefon: 0230.572.504(18).

l Primăria Petrești, cu sediul în 
localitatea Petrești, str.Principală, 
nr.1, judeţul Dâmbovița, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant, biroul contabi-
litate, 1 (un) post. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei Petrești 
astfel: -Proba scrisă în data de 
11.03.2019,  ora 10.00;  -Proba 
interviu în data de 14.03.2019, ora 
10.00.  Pentru part ic iparea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echi-
valentă în domeniul științelor 
economice; -fără vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 zile 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Petrești. Relaţii suplimen-
tare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs :  la  sediul  inst i tuț ie i : 
Primăria Petrești, persoană de 
contact: Ilie Adelina -inspector 
relații cu publicul și secretariat, 
telefon/fax: 0245.730.084, e-mail: 
primariapetrestidb@yahoo.com.  

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Comuna Fârțănești, județul 
Galați, cu sediul în localitatea Fârță-
nești, judeţul Galați, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: numele 
funcţiei: muncitor calificat la Servi-
ciul administrativ din cadrul Apara-
tului de Specialitate a Primarului 

Comunei Fârțănești, număr posturi: 
1. Durata: nedeterminată. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 04.03.2019, ora 10.00; 
- P r o b a  p r a c t i c ă  î n  d a t a  d e 
05.03.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs,  candidaţii 
trebuie să îndeplinească prevederile 
art.3 din HG nr.286/2011 și urmă-
toarele condiţi i  suplimentare: 
-studii: absolvent 10 clase sau școală 
profesională în domeniul tehnic cu 
diplomă de absolvire; -vechime -nu 
este cazul; -deținător carnet condu-
cere categoria B de minim 3 ani. 
Dosarul de concurs va cuprinde 
documentele prevăzute la art.6 din 
HG nr.286/2011, iar candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Relaţii suplimentare 
la sediul: Primăria Comunei Fârță-
nești, județul Galați, persoană de 
contact: secretar Lungu Petri-
șor-Adi, telefon: 0236.347.220, fax: 
0236.347.439, e-mail: firtanesti@
gl.e-adm.ro.

l Colegiul  Tehnic  „Edmond 
Nicolau”, cu sediul în localitatea 
Focșani, strada 1 Decembrie 1918, 
nr.10, județul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului  post  contractual  vacant 
aprobat prin HG nr. 286/2011, modi-
f i c a t ă  ș i  c o m p l e t a t ă  d e  H G 
1027/2014. Denumirea postului: 
administrator financiar, perioadă 
nedeterminată -1 normă. Condiții 
specifice de participare la concurs: 
-Studii:  superioare economice; 
-Vechime: minim 10 ani. Data și 
locul de desfășurare a concursului: 
-Proba scrisă: 04 martie 2019, la 
sediul instituției ora 10.00; -Proba 
interviu: 06 martie 2019, la sediul 
instituției, ora 10.00. Data-limită 
până la care candidații vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
de 22 februarie 2019, la sediul insti-
tuției. Date contact: Colegiul Tehnic 
„Edmond Nicolau” -0771.606.775.

l Subscrisa Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Racova, cu 
sediul în comuna Racova, localitatea 
Racova, județul Bacău, nr.400, cod 
fiscal: 4455226, organizează în baza 
Legii nr.188/1999, concurs /examen 
de recrutare pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de inspector, 
clasa I, grad profesional asistent, în 
cadrul Compartimentului achiziţii 
publice. Concursul se va desfășura 
la sediul instituţiei UAT Racova, 
astfel: -Proba scrisă la data de 
12.03.2019,  ora 10.00;  -Proba 
interviu la data de 15.03.2019, ora 
10.00.  Pentru part ic iparea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență în știinţe 
economice și management sau echi-
valentă în știinţe inginerești; -Un an 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice. Condiţii 

specifice: a)au cetăţenia română și 
domiciliul în România; b)cunosc 
limba română, scris și vorbit; c)au 
vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d)au capacitate deplină de exerciţiu; 
e)au o stare de sănătate corespunză-
toare funcţiei publice pentru care 
candidează, atestată pe bază de 
examen medical de specialitate; f)
îndeplinesc condiţiile de studii 
prevăzute de lege pentru funcţia 
publică; g)îndeplinesc condiţiile 
specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice; h) nu au fost condamnate 
pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
sau contra autorităţii, infracţiuni de 
corupţie și de serviciu, infracţiuni 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
infracţiuni de fals ori a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei publice; i) nu a fost desti-
tuită dintr-o funcţie publică sau nu 
i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani; j)nu a desfășurat acti-
vitate de poliţie politică, astfel cum 
este definită prin lege. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 de zile de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul UAT Racova. Relații supli-

mentare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituţiei UAT 
Comuna Racova, persoană de 
contact fiind doamna Săpătoru 
Mar ia  - referent ,  t e lefon/fax : 
0234.269.501, pagina: primariara-
cova.ro, secțiunea concursuri și 
e-mail: primaria_comunei_racova@
yahoo.com.

l Primăria Comunei Pucheni, 
judetul Dâmbovița, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de execuție de 
buldoexcavatorist, 1 (un) post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 1.
Probele stabilite pentru concurs: 
proba scrisă, proba practică și inter-
viul. 2.Condiţii de desfășurare a 
concursului: data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Pucheni, 
județul Dâmbovița. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă: 
04.03.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Pucheni; -Proba practică: 
06.03.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Pucheni; -Proba interviu: 
06.03.2019, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Pucheni. 3.Condiţii gene-

rale de ocupare a postului: a.Are 
cetăţenie română și domiciliu în 
com.Pucheni, jud.Dâmbovița; b.Are 
capacitate deplină de exerciţiu; c.
Are stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată în baza adeverinţei 
medicale, eliberată de medical de 
familie sau de unităţiile sanitare 
abilitate; d.Îndeplinește condiţiile de 
studii, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului 
scos  la  concurs ;  e .Nu a  fos t 
condamnat definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori a autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea func-
ţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 4.Condiţii 
specifice pentru ocuparea postului 
vacant, pe perioadă nedeterminată, 
cu normă întreagă de buldoexcava-
torist: a.Absolvent liceu cu diplomă 
de bacalaureat sau școală profesio-
nală; b.Posedă permis de conducere 
categoria B+C sau TR; c.Vechime în 
muncă: minimum 5 ani; d.Posedă 
certificat de competență profesio-
nală pentru mașini și utilaje terasa-

ANUNŢ
UAT Comuna Copalnic Mănăștur, județul Maramures, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea,
pe durată nedeterminată, a unui post vacant de CONSILIER (post de execuție de natură contractuală)
în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Copalnic Mănăștur. 
Condiţii generale de participare la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute in art. 3 din HG nr. 286/2011,
așa cum a fost modificat prin art. I, pct. 1 din HG nr. 1027 / 2014.
Condiţii de participare specifice:

Nr. Funcția Clasa / treapta Serviciul / compartimentul Nr.de posturi Condiții
1. Consilier I A
Compartiment agricol, urbanism și amenajarea teritoriului 1 post- studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil agricol, specializarea agricultură;
- 6 ani și 6 luni vechime în muncă;
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele
documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă 
ncompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei
probe a concursului);
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae;
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Copalnic Mănăștur astfel:
1. Proba scrisă: 04.03.2019, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Copalnic Mănăștur;
2. Proba interviu: 06.03.2019, ora 13.00, la sediul Primăriei comunei Copalnic Mănăștur;
Dosarele se depun la Primăria comunei Copalnic Mănăștur- birou registratură- până cel târziu în data
de 25.02.2019, ora 15.00 (art. 19 din HG nr. 286/2011) 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei (Copalnic Mănăștur, nr. 225 A)- birou secretar UAT, 
sau la telefon 0262.497.003, int. 103, dupa cum urmează: luni-joi, între orele 08.30-15.30 și vineri între
orele 08.30-14.30. 
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m e n t e ;  e . P o s e d ă  c u n o ş t i n ţ e 
temeinice de legislaţie rutieră; f.
Adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate eliberată de 
medicul de familie; g.Recomandare 
de la ultimul loc de muncă. Dosarul 
de concurs va fi depus la secretari-
atul comisiei de concurs la sediul 
Primăriei şi va conţine: a)formularul 
de înscriere (se va obţine de la secre-
tariatul comisiei de concurs); b)
copia actului de identitate; c)copia 
diplomei de studiu şi ale altor acte 
care atestă efectuarea unor speciali-

zări; d)copia permisului de condu-
cere categoria B+C sau TR; e)copia 
certificatui de competență profesio-
nală pentru maşini şi utilaje terasa-
mente; f)adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de medicul de familie al 
candidatului; g)cazier judiciar; h)
declaraţia pe propria răspundere 
sau adeverinţă care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie poli-
tică. Relații suplimentare se pot 
obține de la  sediul  Primăriei 
Pucheni, telefon: 0245.670.515.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Tătăranu, județul Vrancea, cu 
sediul în localitatea Tătăranu, str.
Principală, nr.96, județul Vrancea, 
în baza Legii nr.188/1999, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
postului vacant pe perioadă nedeter-
minată pentru funcția publică, după 
cum urmează: a)UAT Tătăranu, 
județul Vrancea; b)Denumirea 
postului -funcției publice: consilier, 
clasa I, grad profesional superior; c)
Compartimentul financiar contabil 
-impozite şi taxe; d)Data, ora şi 
locul de desfăşurare a probei scrise 
şi a interviului: -Proba scrisă: data 
de 11.03.2019, ora 11.00, la sediul 
UAT Tătăranu, județul Vrancea; 
-Proba interviu: data şi ora inter-
viului vor fi anunțate după proba 
scrisă; e)Condiţiile de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lență în domeniul de licenţă contabi-
litate, programul de specializare 
contab i l i ta te  ş i  informat ică ; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: 7; f)
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituției în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial; g)Date contact: 
tel.0237.248.005, e-mail: primariata-
taranu@yahoo.com, persoană de 
contact: Călin Ioana, funcția: consi-
lier, clasa I, grad superior.

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
județul  Suceava,  organizează 
concurs în conformitate cu prevede-
rile HGR 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, la sediul 
unității din str.Ion Creangă, nr.1, 
Fălticeni, pentru ocuparea unor 
posturi contractuale vacante: -1 
post îngrijitoare Laboratorul de 
analize medicale; -1 post de infir-
mieră debutantă -Compartimentul 
dermatovenerologie; Proba scrisă va 
avea loc în data de 05.03.2019, ora 
10.00. Data şi ora interviului vor fi 
anunțate după proba scrisă. Dosa-
rele de concurs se depun la Serviciul 
RUNOS până pe data 22.02.2019, 
inclusiv, ora 15.00. Condiții speci-
fice de participare pentru îngriji-
toare :  -d ip lomă de  10  c lase ; 
-vech imea  nu  es te  necesară . 
Condiții specifice de participare 
pentru inf irmieră debutantă: 
-diplomă de 10 clase; -diplomă/
certificat de infirmieră; -vechimea 
nu este necesară.  Anunțul de 
concurs, bibliografia, tematica de 
concurs se află afişate la avizierul 
unității şi pe site-ul unității. Relații 

suplimentare se pot obține la telefon 
nr. 0752.126.627/0752.126.626.

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
județul  Suceava,  organizează 
concurs în conformitate cu prevede-
rile HGR 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, la sediul 
unității din str.Ion Creangă, nr.1, 
Fălticeni, pentru ocuparea unor 
posturi  contractual  temporar 
vacante: -2 posturi de asistent 
medical debutant Secția Obstetrică 
ginecologie; -1 post de asistent 
medical debutant Secția Chirurgie; 
-1 post de asistent medical debutant 
Secția Boli infecțioase; Proba scrisă 
va avea loc în data de 25.02.2019, 
ora 10.00. Data şi ora interviului vor 
fi anunțate după proba scrisă. Dosa-
rele de concurs se depun la Serviciul 
RUNOS până pe data 15.02.2019, 
inclusiv, ora 15.00. Condiții specifice 
de participare pentru asistent debu-
tant: -diplomă de bacalaureat; 
-diplomă de asistent medical gene-
ralist; -vechimea nu este necesară. 
Anunțul de concurs, bibliografia, 
tematică de concurs se află afişate la 
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avizierul unității  și  pe site-ul 
unității. Relații suplimentare se pot 
o b ț i n e  l a  t e l e f o n 
nr.0752.126.627/0752.126.626.

l Comuna Calafindești, cu sediul 
în localitatea Calafindești, strada 
Principală, f.n., judeţul Suceava, în 
b a z a  H o t ă r â r i i  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pe peri-
oadă nedeterminată pentru funcţia 
contractuală  de execuț ie ,  la 
Compartimentul gospodărie comu-
nală. Denumirea postului: șofer 
microbuz școlar. Condițiile speci-
fice necesare în vederea participării 
la concurs și a ocupării funcției 
contractuale sunt: -calificare cores-
punzătoare postului cu certificat de 
calificare profesională; -posesor al 
unui permis de conducere valabil, 
categoria D; -atestat transport 
persoane; -nu necesită vechime. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -Proba scrisă: data de 
04.03.2019, ora 10.00, la sediul 
instituţiei; -Interviul: data de 
05.03.2019, ora 10.00, la sediul 
instituţiei. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei până la 
data de 22 februarie 2019, ora 
16.00. Date contact:  tel . /fax: 
0230.281.290, e-mail: primariacala-
findesti@yahoo.com, persoană de 
contact: Lauric Victoria, secretar.

l Agenţ ia  Naţ ională  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în București, Str. Avalanșei, 
nr. 20-22, scoate la concurs, în data 
de 11.03.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier juridic, grad 
profesional superior - Comparti-
ment Contencios; Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţ ie i  publ ice  de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura de științe: 
științe juridice; Cunoașterea limbii 
engleze – nivel avansat - dovada 
expertizei se va face pe baza unor 
documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare 
PC - nivel mediu - dovada expertizei 
se va face pe baza unor documente 
care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile 
legii; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual; 
Data de desfășurare a concursului: 
11.03.2019 - ora 10.00 - proba scrisă.  
Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial partea a -III- a, 
respectiv în perioada 08.02.2019-
27.02.2019, la sediul ANOFM. 
Persoană de contact: secretariat 
SRU, tel. 021.303.98.58.

l Agenţ ia  Naţ ională  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în București, Str. Avalanșei, 
nr. 20-22, scoate la concurs, în data 
de 11.03.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier juridic, grad 
profesional superior - Serviciul 
Metodologie și Relații cu Publicul; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura de 
științe: științe juridice; Cunoașterea 
limbii engleze - nivel avansat - 
dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţi-
nerea competenţelor respective, 
emise în condiţiile legii; Cunoștințe 
operare PC - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor 
documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 7 ani; Iniţia-
tivă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual; Data de desfășurare a 
concursului: 11.03.2019 - ora 10.00 
- proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în peri-
oada 08.02.2019-27.02.2019, la 
sediul  ANOFM. Persoană de 
contact:  secretariat SRU, tel . 
021.303.98.58.

l Agenţ ia  Naţ ională  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în București, Str. Avalanșei, 
nr. 20-22, scoate la concurs, în data 
de 11.03.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesi-
onal asistent -  Serviciul Acorduri 
bilaterale și desemnare parteneri 
EURES; Condiţii specifice de parti-
cipare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Cunoașterea limbii engleze sau fran-
ceze – nivel avansat - dovada exper-
tizei  se va face pe baza unor 
documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare 
PC - nivel mediu - dovada expertizei 
se va face pe baza unor documente 
care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile 
legii; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 an; Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual; 
Data de desfășurare a concursului: 
11.03.2019 - ora 10.00 - proba scrisă.  
Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial partea a -III- a, 
respectiv în perioada 08.02.2019-

27.02.2019, la sediul ANOFM. 
Persoană de contact: secretariat 
SRU, tel. 021.303.98.58.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în București, Str. Avalanșei, 
nr. 20-22, scoate la concurs, în data 
de 11.03.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesi-
onal asistent - Serviciul Acorduri 
bilaterale și desemnare parteneri 
EURES; Condiţii specifice de parti-
cipare la concursul pentru ocuparea 
funcţ ie i  publ ice  de  execuţ ie 
vacante: Pregătire de specialitate - 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; Cunoașterea limbii engleze 
sau franceze - nivel avansat - 
dovada expertizei se va face pe 
baza unor documente care să ateste 
deţinerea competenţelor respective, 
emise în condiţiile legii; Cunoștințe 
operare PC - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor 
documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 1 an; 
Iniţiativă și creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual; Data de desfășu-
rare a concursului: 11.03.2019 – ora 
10.00 – proba scrisă.  Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial partea a –III– a, respectiv în 
perioada 08.02.2019-27.02.2019, la 
sediul  ANOFM. Persoană de 
contact: secretariat SRU, tel. 
021.303.98.58.

l Agenţ ia  Naţ ională  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în București, Str. Avalanșei, 
nr. 20-22, scoate la concurs, în data 
de 11.03.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesi-
onal asistent -  Serviciul Financiar 
contabil; Condiţii specifice de parti-
cipare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ramura de științe: științe econo-
mice; Cunoașterea limbii engleze - 
nivel avansat - dovada expertizei se 
va face pe baza unor documente 
care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile 
legii; Cunoștințe operare PC - nivel 
mediu - dovada expertizei se va face 
pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor 
respective, emise în condiţiile legii; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual; 
Data de desfășurare a concursului: 
11.03.2019 - ora 10.00 - proba scrisă.  

Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial partea a -III- a, 
respectiv în perioada 08.02.2019-
27.02.2019, la sediul ANOFM. 
Persoană de contact: secretariat 
SRU, tel. 021.303.98.58.

l Agenţ ia  Naţ ională  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în București, Str. Avalanșei, 
nr. 20-22, scoate la concurs, în data 
de 11.03.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesi-
onal principal - Compartiment 
Coordonare proiecte cu finanțare 
nerambursabilă din fonduri euro-
pene; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Cunoașterea limbii engleze - nivel 
avansat - dovada expertizei se va 
face pe baza unor documente care să 

ateste deţinerea competenţelor 
respective, emise în condiţiile legii; 
Cunoștințe operare PC - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe 
baza unor documente care să ateste 
deţinerea competenţelor respective, 
emise în condiţiile legii; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
5 ani; Iniţiativă și creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual; Data de 
d e s f ă ș u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
11.03.2019 - ora 10.00 - proba scrisă. 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial partea a -III- a, 
respectiv în perioada 08.02.2019-
27.02.2019, la sediul ANOFM. 
Persoană de contact: secretariat 
SRU, tel. 021.303.98.58.

l Agenţ ia  Naţ ională  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în București, Str. Avalanșei, 
nr. 20-22, scoate la concurs, în data 
de 11.03.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesi-
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onal superior - Compartiment Coor-
donare sisteme asigurări pentru 
șomaj; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată,  absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ramura de științe: sociologie; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 7 ani; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual; 
Data de desfășurare a concursului: 
11.03.2019 - ora 10.00 - proba scrisă.  
Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial partea a -III- a, 
respectiv în perioada 08.02.2019-
27.02.2019, la sediul ANOFM. 
Persoană de contact: secretariat 
SRU, tel. 021.303.98.58.

l Agenţ ia  Naţ ională  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul 
în București, Str. Avalanșei, nr. 
20-22, scoate la concurs, în data de 
11.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă), 
la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesional 
superior - Serviciul Resurse Umane; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Cunoașterea 
limbii engleze – nivel avansat - 
dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţi-
nerea competenţelor respective, 
emise în condiţiile legii; Cunoștințe 
operare PC - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor 
documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 7 ani; Iniţia-
tivă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual; Data de desfășurare a 
concursului: 11.03.2019 - ora 10.00 - 
proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în perioada 
08.02.2019-27.02.2019, la sediul 
ANOFM. Persoană de contact: 
secretariat SRU, tel. 021.303.98.58.

l Agenţ ia  Naţ ională  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul 
în București, Str. Avalanșei, nr. 
20-22, scoate la concurs, în data de 
11.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă), 
la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesional 
superior - Compartiment achiziții 
publice și investiții; Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura de științe: 
științe economice; Cunoașterea 
limbii engleze - nivel avansat - 
dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţi-
nerea competenţelor respective, 
emise în condiţiile legii; Cunoștințe 
operare PC - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor 
documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 7 ani; Iniţia-
tivă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual; Data de desfășurare a 
concursului: 11.03.2019 - ora 10.00 - 
proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în perioada 
08.02.2019-27.02.2019, la sediul 
ANOFM. Persoană de contact: 
secretariat SRU, tel. 021.303.98.58.

l Agenţ ia  Naţ ională  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul 
în București, Str. Avalanșei, nr. 
20-22, scoate la concurs, în data de 
11.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă), 
la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Inspector, grad profesional 
superior - Compartiment Formare 
profesională și consiliere; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Cunoașterea limbii 
engleze - nivel avansat – dovada 
expertizei se va face pe baza unor 
documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare 
PC - nivel mediu - dovada expertizei 
se va face pe baza unor documente 
care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile 
legii; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual; 
Data de desfășurare a concursului: 
11.03.2019 - ora 10.00 - proba scrisă. 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial partea a -III-a, 
respectiv în perioada 08.02.2019-
27.02.2019, la sediul ANOFM. 
Persoană de contact: secretariat 
SRU, tel. 021.303.98.58.

l Primăria Comunei Mihăești, 
judeţul Vâlcea, organizează concurs 
în vederea  ocupări i  postului 
contractual temporar vacant, pe 
durata determinata de 1 an, cu 
statut de personal contractual de 
asistent medical comunitar debutant 
(PL) în cadrul Compartimentului 
Asistenţă Socială. Condiţii de desfă-
șurare a concursului: 1.data organi-
zării concursului: - proba scrisă: 
26.02.2019, orele 10,oo ; - proba 
interviu în termen de maxim 4 zile 

lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise, anunţată în prealabil. 
2. dosarele se pot depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunţului, la sediul Primă-
riei, în sat. Buleta, comuna Mihăești, 
judeţul Vâlcea. Condiţii de partici-
pare: 1. condiţii generale: conform 
art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286 din 23 martie 2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare: 2. 
condiţii specifice: -studii postliceale 
în domeniul asistentei medicale 
(asistent medical generalist). -nu 
necesita vechime; -certificat de 
membru si aviz anual pentru autori-
zarea exercitarii profesiei de asistent 
medical generalist emis de Ordinul 
Asistentilor Medicali Generalisti din 
Romania Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei 
Mihăeșt i ,  judeţul  Vâlcea,  te l : 
0250.77.25.22, persoana de contact: 
secretar comisie - Capanu Raluca 
Maria.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biolo-
g i ce  Bucureș t i ,  cu  sed iu l  în 
București, sector 6, Spl. Indepen-
denţei, nr. 296, având ca obiect de 
activitate cercetare-dezvoltare, în 
conformitate cu HG 2082/2004, 
pentru aprobarea Regulamentului 
de Organizare și Funcţionare al 
INCDSB, anunţă scoaterea la 
concurs a 10 posturi specifice activi-
tăţii de cercetare ale institutului, 
după cum urmează: La INCDSB 
București: -două posturi CS II: 
Domeniul fundamental: Ştiințe ingi-
nerești; Comisia de specialitate: 
Ingineria resurselor vegetale și 
animale; Domeniul arondat: Bioteh-
nologii; -un post CS II: Domeniul 
fundamental: Ştiințe inginerești; 
Comisia de specialitate: Ingineria 
mediului; Domeniul arondat: Ingi-
neria mediului; -un post CS III: 
Domeniul fundamental: Matematică 
și știinţe ale naturii; Comisia de 
specialitate: Matematică; Domeniul 
arondat: Matematică; -un post ACS: 
Domeniul fundamental: Matematică 
și știinţe ale naturii; Comisia de 
specialitate: Informatică; Domeniul 
arondat: Informatică. La ICB Cluj: 
-două posturi CS I: Domeniul 
fundamental: Ştiințe Biologice și 
Biomedicale; Comisia de speciali-
tate: Biologie și Biochimie; Dome-
niul arondat: Biologie; -două posturi 
CS II: Domeniul fundamental: 
Ştiințe Biologice și Biomedicale; 
Comisia de specialitate: Biologie și 
Biochimie; Domeniul arondat: 
Biologie; -un post CS: Domeniul 
fundamental: Ştiințe Biologice și 
Biomedicale; Comisia de speciali-
tate: Biologie și Biochimie; Dome-
niul arondat: Biologie. Organizarea 
concursului se face în conformitate 
cu prevederile Legii 319/2003, 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. Data-limită a 
depunerii cererilor de înscriere și a 
dosarelor: 11.03.2019. Regulamentul 
de concurs, bibliografia, precum și 
alte informaţii utile privind organi-
zarea concursului le puteţi af la la 

sediile institutului din București și 
C l u j - N a p o c a  s a u  l a  t e l . 
021.220.77.80.

l Primăria Comunei Grădiștea, cu 
sediul în str. Primăriei nr. 29, 
comuna Grădiștea, județ Ilfov, CUI 
4420813, în baza legii 188/1999, 
o r g a n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea următorului post vacant 
pentru funcție publică: -Şef birou 
-Biroul Poliție locală. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite  cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul Ştiinţe juridice; -studii 
de masterat sau postuniversitare 
absolvite în domeniul administraţiei 
publice, management ori în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, în condiţiile legii; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 5 ani. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: Proba 
scrisă: data 11.03.2019, ora 11:00, la 
sediul instituției. Interviu: data 
15.03.2019, ora 11:00, la sediul insti-
tuției. Dosarele de înscriere se depun 
la sediul instituției în  termen  de 20 
zile de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial. Date contact: 
021-266.27.60.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Sector 
4, organizează concurs de recrutare, 
cu respectarea condiţiilor generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice de execuţie vacante: 
1. Serviciul Contabilitate și Mana-
gement Financiar –1 post Consilier, 
clasa I, grad profesional asistent. 
Candidaţii trebuie să fie absolvenţi 
de studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul Ştiinţe 
Economice, să aibă vechime minimă 
1 an în specialitatea studiilor. 2. 
Serviciul Achiziţii Publice –1 post 
Consilier, clasa I, grad profesional 
Superior. Candidaţii trebuie să fie 
absolvenţi de studii universitare de 
l icenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
Ştiinţe Inginerești, ramura de 
știinţe Inginerie civilă, cunoștinţe 
de operare PC nivel avansat (care 
vor fi testate prin intermediul 
probei scrise și probei interviu, fără 
a necesita organizarea unei probe 
suplimentare), să aibă vechime 
minimă 7 ani în specialitatea studi-
ilor. 3. Serviciul de Prevenire a 
Separării Copilului de Familie -1 
post Consilier, clasa I, grad profesi-
onal Debutant. Candidaţii trebuie 
să fie absolvenţi de studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă, în domeniul 
Asistenţă Socială, fără condiţii de 
vechime în muncă. 4. Serviciul 
Adopţii-Postadopţii -1 post Consi-
lier, clasa I, grad profesional Supe-
rior. Candidaţii trebuie să fie 
absolvenţi de studii universitare de 
l icenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
Asistenţă Socială, să aibă vechime 
minimă 7 ani în specialitatea studi-
ilor. 5. Serviciul Resurse Umane-Sa-
larizare -1 post Consilier, clasa I, 
grad profesional Superior. Candi-
daţii trebuie să fie absolvenţi de 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă ,  în  domeniul  Şt i inţe 
Economice, să aibă vechime minimă 
7 ani în specialitatea studiilor. 
Concursul se organizează la sediul 
D.G.A.S.P.C. Sector 4 din Str. 
Soldat Enache Ion nr. 1A, Sector 4, 
și va consta în susţinerea unei probe 
scrise, în data de 12.03.2019, ora 
12:00, și proba interviu, la o dată 
comunicată ulterior, în maximun 5 
zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Sector 4 până la data de 
27.02.2019, inclusiv, și trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 alin. (1) 
din H.G. nr. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici. Condiţiile generale și 
specifice de participare la concurs și 
bibliografia de concurs sunt afișate 
la sediul Direcției Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copilului 
Sector 4, din Str. Soldat Enache Ion 
nr.1A și pe pagina de internet a 
instituției www.dgaspc4.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
D.G.A.S.P.C. Sector 4, Str. Soldat 
Enache Ion nr. 1A, etaj 1, telefon 
0726807784, persoana de contact 
Dăbuleanu Stela -Serviciul Resurse 
Umane-Salarizare, e-mail resurse@
dgaspc4.ro.

PRESTĂRI SERVICII
l Execut renovări complete: 
zugrăveli, instalații sanitare, elec-
trice, faianță, etc. www.construc-
torievaluati.ro. 

CITAŢII
l Pârâtul Bracău Liviu este citat la 
Judecătoria Dorohoi la 06.03.2019, 
pentru partaj.

l Pârâtul Dămian Maricel este citat 
în ziua de 25.02.2019 la Judecătoria 
Dorohoi pentru “divorţ”.

l Duca Florenţa le citează pe para-
tele  Savescu Mioara ș i  Matei 
Florenţa ambele cu reședinţa actuala 
in Suedia, pe Albu Amarie Elena și 
Mazilu M. Elena, ambele cu ultimul 
domiciliu cunoscut Dărmănești, 
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cartier Plopu, jud. Bacău, actual-
mente cu reşedinţa in Spania şi 
respectiv in Ital ia,  in dosarul 
1287/260/2009, obiect partaj succe-
soral,  la Judecătoria Moineşti, 
termen 06.03.2019 08:30.   

l Smărande Dumitru este chemat în 
j u d e c a t ă  î n  d o s a r u l  n r . 
13243/197/2018, aflat pe rolul Jude-
cătoriei Braşov, având ca obiect 
procedura declarării morţii acestuia, 
termen 20 martie  2019.  Orice 
persoană interesată să comunice date 
despre Smărande Dumitru. Telefon: 
0770/854.924.

l Somaţie. Se aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi că petenta Musat 
Lubiana Cristina a solicitat Judecă-
toriei Braşov să se constate că a 
dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra terenului situat în 
comuna Tărlungeni, jud. Braşov, în 
suprafaţă de 1072 mp înscris în CF 
107320 Tărlungeni, top. 379/1/2. 
Persoanele interesate pot formula 
opoziţie la Judecătoria Braşov în 
termen de 30 de zile de la data 
afişării şi publicării prezentei somaţii. 
Somaţia face parte integrantă din 
încheierea pronunţată la data de 
01.02.2019 în dosarul civil  nr. 
17828/197/2018 al Judecătoriei 
Braşov, cu termen de judecată la data 
de 05.04.2019, sala J1, C10, ora 9:00. 
Prezenta se afişează la Judecătoria 
Braşov, un exemplar la Primăria 
Comunei Tărlungeni şi un exemplar 
la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Braşov.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numiţii Simi-
onescu Savian şi Simionescu Leana - 
Dorina cu domiciliul  în Comuna 
Pesceana, Sat Roeşti, jud. Vâlcea 
calitate de intimaţi în dosarul civil 
nr.3313/90/2018, cu termen de jude-
cată la data de 08.02.2019, aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea.

l Anghel Vasile, cu ultimul domi-
ciliu în Craiova, Calea Bucureşti, 
nr.38, bl.1, sc.1, ap.8, județul Dolj, 
este chemat în calitate de pârât în 
dosarul  22877/215/2018 la Judecă-
toria Craiova, complet civil 28, în 
data de 25.02.2019, ora 09.00.

l Eventualii moştenitori şi orice 
persoană interesată în dezbaterea 
succesiunii defunctei Zmarandache 
Lenuța, CNP 2340622400627, dece-
dată la data de 05.01.2019, fostă cu 
domiciliul în Bucureşti, str. Grigore 
Moisil nr.3, sector 2. Vă înştiințăm că 
sunteți invitați să vă prezentați la 
sediul biroului notarial din Bucureşti, 
str. Barbu Vacărescu nr. 53, parter, 
sector 2, la data de 06 martie 2019 
ora 12.00, în calitate de moştenitor, 
pentru a participa la dezbaterea 
procedurii succesorale a defunctei 
Zmarandache Lenuța, în dosarul 
succesoral nr. 02/2019. Cererea 
pentru deschiderea procedurii succe-
sorale a fost făcută de către nepotul 
de frate al defunctei Zmarandache 
Lenuța care a indicat faptul că în 

masa succesorală a defunctei se 
găseşte dreptul de proprietate asupra 
apartamentului situat în Bucureşti, 
str. Grigore Moisil nr.3, bl.7, sc.A, 
et .10,  ap.61,  sector2.  Până la 
termenul fixat puteți opta între 
următoarele posibilități: - să prezen-
tați declarația autentică de acceptare 
dată în termenul legal iar în cazul în 
care nu vă puteți  prezenta la 
termenul de dezbatere al succesiunii 
veți putea încheia o procură auten-
t ică prin care să desemnați  o 
persoană să vă reprezinte; - să 
prezentați declarația autentică de 
renunțare în termenul legal de 
opțiune succesorală la moştenire, iar 
în cazul în care nu vă puteți prezenta 
la termenul de dezbatere al succesi-
unii veți putea încheia o procură 
autentică prin care să desemnați o 
persoană să vă reprezinte. Vă punem 
în vedere faptul că, dacă nu vă veți 
prezenta la termenul de dezbatere 
sau nu v-ați exercitat dreptul de a 
accepta moştenirea în termenul 
prevăzut de vechiul cod civil, se va 
prezuma conform prevederilor art. 
700 din vechiul Cod Civil, că ați 
renunțat la moştenire, în condițiile în 
care defunctul a decedat sub impe-
riul legii vechi privind termenul de 
opțiune succesorală. La data prezen-
tării la termenul fixat pentru dezba-
terea succesiuni i  veț i  avea la 
dumneavoastră toate actele pe care le 
dețineți, necesare soluționării proce-
durii succesorale: acte de stare civilă 
(certificate de naştere, de moştenitor, 
de căsătorie, de deces), acte de iden-
titate, testamente (dacă este cazul), 
acte de proprietate privind bunurile 
mobile sau imobile care au aparținut 
defunctului, etc. Vă aducem la cunoş-
tiință că, potrivit art. 157 alin.(I) lit.i) 
din Legea nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, prin înmânarea citației, se 
consideră că aveți cunoştiință de 
termenele ce se vor fixa ulterior până 
la soluționarea cauzei succesorale 
[art. 9 li. h) din metodologie] ; şi 
urmând totodată a se dispune toate 
măsurile legale permise de dispozi-
țiile legale în materie, inclusiv cele 
referitoare la suspendarea determi-
nată de lipsa părților cu suportarea 
de către acestea a tuturor cheltuie-
lilor determinate de îndeplinirea 
procedurilor în raport de dosarul 
succesoral sus menționat.

DIVERSE
l În temeiul art. 147 alin.(1) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii de faliment a debi-
t o r u l u i  S C  B o d o  S R L ,  C I F : 
21908874, J25/350/2007, dosar nr. 
184/101/2019 -Tribunalul Mehedinţi. 
Termen pentru depunerea cererilor 
de creanță la 25.03.2019; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor la 
01.04.2019; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este de 
7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabe-
lului preliminar şi pentru afişarea 

tabelului definitiv al creanţelor la 
22.04.2019. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform sentintei nr. 
86/30.01.2019 Tribunal Prahova, 
dosar nr. 4507/105/2018, anunţă 
deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței  debitorului  GEBC 
Tehnirom Macarale SRL, cu sediul 
social în Ploiesti, Str. Valeni, Nr. 141, 
Jud. Prahova, J29/822/2011, CUI 
28500782. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor este de 10 zile de la 
primirea notificării. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabe-
lului suplimentar al creanţelor este 
22.02.2019. Termenul pentru întoc-
mirea tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor este 20.03.2019.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform sentintei nr. 
87/30.01.2019 Tribunal Prahova, 
dosar nr. 4571/105/2018, anunţă 
deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței debitorului Crismar 
Construct SRL, cu sediul social în 
Breaza, Str. Aleea ParculuI, Nr. 13, 
Bloc 2, Scara A, Etaj 4, Ap. 17, Județ 
P r a h o v a ,  J 2 9 / 9 3 4 / 2 0 0 6 ,  C U I 
18616551. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor este de 10 zile de la 
primirea notificării. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabe-
lului suplimentar al creanţelor este 
22.02.2019. Termenul pentru întoc-
mirea tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor este 20.03.2019.

l Prin sentinta civila nr. 3012/2018 
p r o n u n t a t a  i n  d o s a r  n r . 
1936/265/2018 al Judecatorieinasaud, 
s-a admis actiunea formulate de 
reclamant impotriva paratilor astfel, 
s-a constatat ca defunctul Maxian 
iacob si sotia Maxian Aurelia au 
dobandit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra terenului inscris 
in c.f 68, nr. top 3473, 3474, 3475/2, 
3476, c.f 415 nr. top 3475/1, c.f 62 nr 
top 3510, 3511, 3512, cf nr. 8 nr top 
3479, 3480 si c.f nr. 128 nr. top 3477, 
3478 Perisor conform raportului de 
expertiza intocmit in cauza, s-a 
constatat component masei succeso-
rale dupa defunct atribuindu-se in 
intregime reclamantului, s-a dispus 
intabularea dreptului de proprietate 
pe numele reclamantului conform 
raportului de expertiza efectuat de 
inginer Ani Mihaea. Fara cheltuieli 
de judecata. Cu drept de apel in 
termen de 30 zile de la comunicare. 
Pronuntata in sedinta publica din 
data de 19 decembrie 2018.

SOMAŢII
l Se aduce la cunoştință celor intere-
sați  ca petentul,  NICULESCU 

TINCA a solicitat Judecătoriei 
Braşov să se constate că a dobândit 
prin uzucapiune dreptul de proprie-
tate asupra imobilului- teren supra-
față de 1149 mp, cu categoria de 
folosință grădină (849,6 mp) şi 
fâneață (298,8 mp) situat în comuna 
Feldioara, str. Braşovului nr. 6, 
înscris în CF nr. 102692, sub top 
810/1 grădină în suprafață de 849,6 
mp şi nr. top 836/2/a- fâneață supra-
față de 298,8 mp. Persoanele intere-
sate sunt invitate să facă opoziție la 
cererea formulată de petentul Nicu-
lescu Tinca, la Judecătoria Braşov în 
termen de 30 de zile de la data 
afişării şi publicării prezentei somații, 
cu mențiunea că instanța va păşi la 
judecarea cererii, în cazul în care nu 
se va formula opoziție. Somația face 
parte integrantă din încheierea 
pronunțată la data de 30.01.2019 în 
dosarul civil nr. 16397/197/2018, cu 
termen de judecată la data de 
13.03.2019. Prezenta se comunică 
spre afişare la Primăria comunei 
Feldioara, jud. Braşov, la sediul 
Judecătoriei şi al OCPI Braşov.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Comisia de cenzori a 
Societăţii Agricole Albina Humele, 
cu sediul în comuna Ungheni, sat 
Humele, jud. Argeş, convoacă toţi 
membri i  soc ie tar i  în  data  de 
21.02.2019, la orele 10.00, pentru a 
participa la Adunarea Generală a 
Societăţii, care se va ţine în incinta 
societăţii, cu următoarea ordine de 
zi: 1) Raportul Consiliului de Admi-
nistraţie privind activitatea economi-
co-financiară a societăţii pe anul 
2018; 2) Raportul Comisiei de 
cenzori; 3) Discuţii; 4) Alegerea 
Consiliului de administraţie; 5) 
Alegerea Comisiei de cenzori. În 
cazul în care, conform statutului, la 
Adunare nu se prezintă două treimi 
din membrii societari, Adunarea se 
va convoca pe data de 24.02.2019, la 
orele 10.00. Comisia de cenzori.

l Convocare a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor socie-
tăţii Interoil S.A.: Consiliul de 
Administraţie al societăţii Interoil 
S.A. („Societatea”), o societate pe 
acţiuni cu sediul în Oradea, strada 
Lotrului, nr.2-6, judeţul Bihor înre-
gistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bihor sub nr. J05/147/1991, având 
cod unic de înregistrare 54523, în 
temeiul dispoziţiilor statutare şi 
prevederilor articolului 117 din 
Legea Societăţilor Comerciale 
nr.31/1990, republicată şi modificată, 
prin prezenta, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor societăţii Interoil S.A. pentru 
data de 20.03.2019, ora 8,30 a.m., la 
sediul Societăţii, la adresa indicată 
mai sus, cu următoarea Ordine de 
Zi: 1) Înfiinţarea unui punct de 
lucru în Municipiul Oradea, str. 
Lotrului nr.2-6, jud. Bihor. 2) 
Mutarea sediului social al societăţii 
Interoil S.A., la următoarea adresa: 
Bucureşti, sectorul 2, Strada Barbu 
Văcărescu nr.201, et.13, biroul nr.6. 

3) Schimbarea denumirii societăţii 
Interoil S.A. în Interoil Agritrading 
S.A., conform Dovezii privind dispo-
nibilitatea şi rezervarea firmei nr. 
527674/26.10.2018, prelungită prin 
Dovada privind disponibilitatea şi 
r e z e r v a r e a  f i r m e i  n r . 
18542/17.01.2019 emise de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti. 4) Aprobarea 
modificării Titlului Actului Consti-
tutiv al Societăţii, care va avea 
următorul conţinut: „Act Consti-
tutiv al societăţii Interoil Agritra-
ding S.A.” 5) Aprobarea modificării 
preambulului Actului Constitutiv al 
Societăţii, de sub Titlul Actului 
Constitutiv al Societăţii, paragraf 
care va avea următorul conţinut: „În 
conformitate cu prevederile art.204 
alin.(4) din Legea nr. 31/1990, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, prezentul act reprezintă Actul 
Constitutiv al societăţii Interoil 
Agritrading S.A., actualizat la data 
de 20.03.2019, cu toate modificările 
intervenite până în prezent, şi înlo-
cuieşte Actul Constitutiv actualizat 
la data de 22.08.2018.” 6) Aprobarea 
modificării  articolului 1. Denumirea 
societăţii, din Actul Constitutiv al 
Societăţii,  articol care va avea 
următorul conţinut: “Art. 1. Denu-
mirea societăţii: (1) Societatea va 
purta denumirea “Interoil Agritra-
ding S.A.”,  persoană juridică 
română, denumită în prezentul act 
constitutiv şi “societatea”. (2) În 
toate actele, facturile, publicaţiile 
care emană de la societate, denu-
mirea societăţii va fi urmată de 
forma juridică “societate pe acţiuni” 
sau iniţialele “S.A.”, de sediul socie-
tăţii, de datele referitoare la capi-
t a lu l  s oc ia l ,  de  număr u l  de 
înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerţului şi de codul unic de înre-
gistrare.”  7) Aprobarea modificării 
articolului 2. Forma juridică, din 
Actul Constitutiv al Societăţii, 
articol care va avea următorul 
conţinut: “Art.2. Forma juridică: 
Forma juridică a societăţii este de 
societate pe acţiuni cu capital privat. 
Societatea funcţionează în confor-
mitate cu legile române şi  cu 
prezentul act constitutiv.” 8) Apro-
barea  modificării articolului 3. 
Sediul principal şi sediul secundar, 
din Actul Constitutiv al Societăţii,  
articol care va avea următorul 
conţinut: “Art.3. Sediul societăţii: 
(1) Sediul social al societăţii este în 
Bucureşti, sectorul 2, Strada Barbu 
Văcărescu nr.201, et.13, biroul nr.6. 
Sediul social al societăţii va putea fi 
schimbat în orice alt loc din ţară, pe 
baza hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor. (2) 
Societatea are un punct de lucru în 
Municipiul Oradea, str. Lotrului 
nr.2-6, jud. Bihor. (3) Societatea îşi 
poate deschide puncte de lucru, 
sucursale, filiale, agenţii şi/sau 
reprezentanţe (sau alte asemenea 
unităţi), potrivit legii române aplica-
bile în speţă.” 9) Aprobarea modifi-
cării articolului 4. Durata societăţii, 
din Actul Constitutiv al Societăţii,  
articol care va avea următorul 
conţinut: “Art.4. Durata societăţii: 
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Durata societăţii este nelimitată, cu 
începere de la data înregistrării la 
Oficiul Registrului Comerţului.” 10) 
Aprobarea modificării articolului 6 
aliniatul (4) din Actul Constitutiv al 
Societăţii, cu privire la structura 
actuală a acţionariatului societăţii, 
conform registrului acţionarilor, ca 
urmare a înregistrării contractelor 
de vânzare-cumpărare acţiuni inter-
venite între acţionarii existenţi, 
respectiv ca urmare a cumpărării de 
către acţionarul majoritar KONIN-
KLIJKE BUNGE B.V a 494 acţiuni 
de la  14 acţionari  minoritari 
persoane fizice, şi care va avea 
următorul conţinut: „(4) Structura 
acţionariatului este următoarea: 
-Acţionari- Persoane fizice: 43 
conform listei; valoare aport în 
natură 3.379,20 lei (echivalent a 64 
acţiuni); % în aport în natură: 
0,08%; % în total capital social: 
0,03%; valoare aport în numerar: 
35.376,00 lei (echivalent a 670 
acţiuni); % în aport în numerar: 
0,60%; % în total capital social: 
0 ,34%;  total  valoare  acţ iuni : 
38.755,20 lei; număr total acţiuni 
deţinute: 734; total %  în Capitalul 
social: 0,37%. -Acţionari- Persoane 
juridice: 1; valoare aport în natură 
4.461.388,80 lei; % în aport în 
natură: 99,92%; % în total capital 
social: 43,11%; valoare aport în 
numerar: 5.848.656,00 lei; % în 
aport în numerar: 99,40%; % în total 
capital social: 56,52%; total valoare 
acţiuni: 10.310.044,80 lei; număr 
total acţiuni deţinute: 195.266; total 
%  în Capitalul social: 99,63%. Acţi-
onar KONINKIJKE BUNGE B.V.: 
valoare aport în natură 4.461.388,80 
lei (echivalent a 84.496 acţiuni); % 
în aport în natură: 99,92%; % în 
total capital social: 43,11%; valoare 
aport în numerar: 5.848.656,00 lei 
(echivalent a 110.770 acţiuni); % în 
aport în numerar: 99,40%; % în total 
capital social: 56,52%; total valoare 
acţiuni: 10.310.044,80 lei; număr 
total acţiuni deţinute: 195.266; total 
% în Capitalul social: 99,63%. Total 
general: valoare aport în natură 
4.464.768,00 lei (echivalent a 84.560 
acţiuni); % în aport în natură: 100%; 
% în total capital social: 43,14; 
v a l o a r e  a p o r t  î n  n u m e r a r : 
5.884.032,00 lei  (echivalent a 
111.440 acţiuni); % în aport în 
numerar: 100%; % în total capital 
social: 56,86%; total valoare acţiuni: 
10.348.800,00 lei;  număr total 
acţiuni deţinute: 196.000; total % în 
Capitalul social: 100%. 11) Apro-
barea modificării  articolului 18. 
Consiliul de Administraţie, din 
Actul Constitutiv al Societăţii,  
articol care va avea următorul 
conţinut: „Art.18. Consiliul de 
Administraţie: (1) Societatea este 
administrată de un Consiliu de 
Administraţie format din trei 
membri.  Administratorii îşi desem-
nează din rândul lor un Preşedinte. 
Administratori i  sunt aleşi  de 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, prin vot secret, pe o 
perioadă de 4 (patru) ani, cu posibi-
litatea de a fi revocaţi sau realeşi. 
Semnăturile administratorilor vor fi 

depuse la Oficiul Registrului Comer-
ţului. (2) Consiliul de Administraţie 
al societăţii este format din urmă-
torii membri: -Shaleva Daswani 
Vesselina Miroliubova, preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, cetă-
ţean bulgar, născută la data de 
02.03.1974 în Varna, Bulgaria, domi-
cil iată în Elveţia,  Chemin du 
Trappeur 20, 1255 Veyrier, posesoare 
a paşaportului  nr.  385569650 
eliberat de Autorităţile Republicii 
Bulgaria, la data de 22.10.2018; 
-Allard II George Putnam, cetăţean 
amer ican,  născut  la  data  de 
10.02.1967, în Kentucky, Statele 
Unite ale Americii, domiciliat în 
Elveţia, Rue Ferdinand- Hodler 9, 
1207 Geneva, posesor al Paşapor-
tului nr. 561610658, eliberat de 
Autorităţile Statelor Unite ale 
Americii, la data de 11.01.2017; 
-Balheim Robert cetăţean slovac, 
născut la data de 18.08.1964 în 
Bratislava, Republica Slovacia, 
domiciliat în Bratislava- Stare 
Mesto, Leskova 3016/6, Republica 
Slovacia, având drept de rezidenţă 
înregistrat pe teritoriul României, în 
Bucureşti, Str. Aron Cotrus nr.57, 
Sc.E, ap.11, sector 1, România, 
conform certificatului de Înregis-
trare nr. 105444 emis de I.G.I. 
-Bucureşti la data de 21.02.2017, 
CNP 7640818400076, posesor al 
paşaportului nr. BC6336537, eliberat 
de Senec la data de 16.05.2012.” 12) 
Aprobarea modificării  articolului 
19. Atribuţiile Consiliului de Admi-
nistraţie, din Actul Constitutiv al 
Societăţii,  articol care va avea 
următorul conţinut: „Art.19. Atribu-
ţiile Consiliului de Administraţie: 
(1) Consiliul de Administraţie are 
următoarele atribuţii: a) aprobă şi 
modifică structura organizatorică a 
societăţii, numărul de posturi, 
precum şi normativul de constituire 
a compartimentelor funcţionale; b) 
angajează şi concediază personalul 
societăţii şi stabileşte drepturile şi 
obligaţiile acestuia; c) aprobă opera-
ţiunile de încasări şi plăţi; d) aprobă 
vânzarea/ cumpărarea de mijloace 
fixe; e) stabileşte tactica şi strategia 
de marketing; f) prezintă spre apro-
bare Adunării Generale, în termen 
de cel mult trei luni de la închiderea 
anului financiar, darea de seamă 
privind activitatea societăţii, pe 
bază de bilanţ, contul de profit şi 
pierderi pe anul precedent, precum 
şi proiectul de program de activitate 
şi proiectul de buget pe anul în curs; 
g) aprobă contractele de împrumut 
bancar; h) stabileşte nivelul de sala-
rizare a personalului angajat al 
societăţii. (2)  Consiliul de Adminis-
traţie poate delega, pentru perioadă 
limitată sau nelimitată de timp, 
atribuţiile de reprezentare a Socie-
tăţii în relaţiile cu terţii, inclusiv 
dreptul de a semna contracte şi 
documente  bancare ,  ş i  a l tor 
persoane care au calitatea de anga-
jaţi ai societăţii. (3) Şedinţele Consi-
liului de Administraţie pot fi ţinute 
şi prin teleconferinţă. (4) Membrii 
Consiliului de Administraţie şi 
Directorul General,  au puteri 
depline de reprezentare a Societăţii, 

puteri pe care aceştia le pot exercita 
fiecare în mod separat, individual. 
13) Diverse. 14) Aprobarea redac-
tării Actului Constitutiv actualizat 
al societăţii, pentru a reflecta modi-
ficările menţionate la punctele de 
mai sus. 15) Emiterea de autorizări 
şi împuterniciri pentru parcurgerea 
procedurilor şi formalităţilor legale 
necesare ducerii la îndeplinire a 
hotărârilor adoptate, incluzând, dar 
fără a se limita la aceasta, transmi-
terea puterilor de a semna, de a 
depune şi ridica documente în 
numele societăţii INTEROIL S.A. 
La Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi 
să participe şi să voteze toţi acţio-
narii înregistraţi în registrul acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 01.03.2019, 
stabilită ca data de referinţă. Regis-
trul acţionarilor este ţinut de socie-
tate. Acţionarii pot fi reprezentaţi în 
cadrul şedinţei adunării generale a 
acţionarilor pe bază de procură 
specială  care va fi depusă în 
original la Societate cu 48 ore 
înainte de adunarea generală a acţi-
onarilor. Informaţii şi documente 
privind punctele aflate pe ordinea de 
zi a Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor pot fi obţinute de 
către acţionari de la secretariatul 
Societăţii începând cu data convo-
cării adunării generale a acţiona-
rilor. Pentru ipoteza neîntrunirii 
cerinţelor de cvorum în data de 
20.03.2019, la ora şi locul stabilite, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor este reconvocată pentru 
data de 21.03.2019, în acelaşi loc şi 
la aceeaşi oră. Preşedintele Consi-
liului de Administraţie, Shaleva 
Daswani Vesselina Miroliubova.

LICITAŢII
l Licitație publică cu strigare a două 
spații comerciale (chioşcuri), în 
suprafață utilă de 2,70 mp/fiecare 
situate în incinta stațiilor de trans-
port în comun din oraşul Breaza, 
județul Prahova. - data licitației: 
27.02.2019, ora 10:00, la sediul 
Primăriei Breaza; - data limită de 
depunere a documentelor prevăzute 
în Caietul de sarcini: 26.02.2019, ora 
15:00; - prețul de pornire al licitației: 
55,00  lei/mp/lună; - taxa de partici-
pare la licitație: 25 lei (nerambursa-
bilă); - prețul Caietului de sarcini: 15 
lei, nerambursabili, se procura de la 
sediul Primăriei Breaza; - garanția de 
participare: 100 lei.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefon /fax şi /sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact etc.: 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Oraşul Ştefăneşti, judeţul Botoşani, 
reprezentată de Florin Buțura -în 
funcția de primar,  cod fiscal : 
3373403, telefon: 0231.564.101, fax: 
0231.564.381, e-mail: primaria@
stefanesti-bt.ro, administratorpu-
blic@stefanesti-bt.ro. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-

onat: Concesionarea prin licitaţie 
publică a terenului intravilan, rede-
vență minimă conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.1 din 31.01.2019- 
1 Lei /mp/ an, terenul face parte din 
T.55, P.C.357, Carte Funciară nr. 
50366, în suprafață de 20.000mp, str. 
Oituz, nr.4, din domeniul privat al 
oraşului Ştefăneşti, județul Botoşani. 
3. Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: Documentația de atri-
buire a concesiunii se pune în 
vânzare la sediul concedentului 
UATO Ştefăneşti, str.Ştefan Luchian, 
nr.4. 3.1. Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Docu-
mentația de atribuire a concesiunii se 
poate obține prin cumpărare de la 
sediul concedentului din oraşul 
Ştefăneşti, str. Ştefan Luchian, nr.4. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului /
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: UATO Ştefăneşti -Regis-
tratură. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, potrivit prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
Prețul este de 50Lei setul. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 22.02.2019, ora 14.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: Fiecare 
ofertant poate depune o singură 
ofertă. 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 28.02.2019, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Ofertele se depun la sediul 
concedentului, Registratură, UATO 
Ştefăneşti, judeţul Botoşani, str. 
Ştefan Luchian, nr.4. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
04.03.2019, ora 10.00, la sediul 
UATO Ştefăneşti. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi 
/sau adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Botoşani, muni-
cipiul Botoşani, strada Maxim Gorki, 
nr.8, Botoşani, cod poştal: 710222, 
t e l e f o n :  0 2 3 1 . 5 1 1 . 7 3 9 ,  f a x : 
0231.531.832, e-mail: tr-botosani@
just.ro. Termenele pentru sesizarea 
instanței: conform prevederilor Legii 
con tenc io su lu i  admin i s t ra t i v 
nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 06.02.2019.

l Consiliul Local al Oraşului Vălenii 
de Munte, cu sediul în Oraşul Vălenii 
de Munte, str.Berevoieşti, nr.3A, cod 
fiscal: 2842870, tel. 0244.280.816, 
fax: 0244.280.631, organizează în 
data de 06.03.2019, ora 10.00, lici-
tație publică privind închirierea unor 
terenuri ce aparțin domeniului public 
şi privat al oraşului Vălenii de 
Munte, după cum urmează: -Teren în 
suprafață de 10mp, situat în oraşul 
Vălenii de Munte, B-dul N. Iorga, nr. 
43 -platformă autogară; -Teren în 
suprafață de 2.050mp, situat în 

oraşul Vălenii de Munte, str. Popa 
Şapcă, nr. 7. Totodată, Consiliul 
Local al Oraşului Vălenii de Munte 
organizează în data de 07.03.2019, 
ora 10.00, licitație publică privind 
închirierea unor terenuri ce aparțin 
domeniului privat al oraşului Vălenii 
de Munte, după cum urmează: 
-Teren în suprafață de 60mp situat 
pe strada Zorelelor; -Teren în supra-
față de 10mp situat pe strada Eaub-
onne; -Teren în suprafață de 1mp 
situat pe strada Eaubonne; -Teren în 
suprafață de 2mp situat pe strada 
Eaubonne; -Teren în suprafață de 
5mp situat pe strada Cuza Vodă; 
-Teren în suprafață de 250mp cate-
goria de folosință curți-construcții şi 
teren în suprafață de 533mp cate-
goria de folosință arabil situate pe 
strada Barbu Delavrancea, nr.47. 
Prețul minim ce poate fi ofertat este 
prevăzut în caietul de sarcini stabilit 
conform anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Local nr.133/20.12.2018. 
Procurarea documentației în vederea 
participării la licitație se va face în 
perioada 13.02.2019-05.03.2019 de la 
sediul Primăriei Oraşului Vălenii de 
Munte, camera 3. Participanții la 
licitație au obligația de a achiziționa 
documentația de licitație contra 
sumei de 50Lei. Data-limită pentru 
depunerea ofertelor este 05.03.2019, 
ora 16.00, pentru licitația organizată 
în data de 06.03.2019. Data-limită 
pentru depunerea ofertelor este 
06.03.2019, ora 16.00, pentru licitația 
organizată în data de 07.03.2019. 
Şedințele publice de deschidere a 
ofertelor se vor desfăşura la sediul 
Primăriei Oraşului Vălenii de Munte, 
str.Berevoieşti, nr.3A, în datele de 
06.03.2019, ora 10.00, respectiv 
07.03.2019, ora 10.00. Informații 
suplimentare la tel.0244.280.816, 
int.26.

l Primăria Comunei Glodeni; 
J u d e ț u l  D â m b o v i t a ;  Te l e f o n 
0245228303, Fax 0245228348 Anunţ 
de  l ic i taţ ie  publ ica :  Pr imaria 
Comunei Glodeni, Judetul Dambo-
vita: Initiaza procedura de concesio-
nare prin licitatie publica deschisa 
pentru 2 parcele de teren in supra-
fata de  cate 21 mp fiecare in strada  
Schela punct “Mondial”, categoria 
de folosinta curti - constructii, apar-
tinand domeniului privat al comunei 
Glodeni. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 27.02.2019, ora 14,  
la Primaria Comunei Glodeni. Pretul 
de pornire -1 Euro/mp/an. Data 
limită de depunere a ofertelor 
26.02.2019, ora 16.00. -Clarificarile 
se pot solicita pana pe data de 
22.02.2019; -Documentatia aferenta 
se obtine  de la sediul Primariei  
Comunei Glodeni pana pe data de 
2 6 . 0 2 . 2 0 1 9 .  P r i m a r,  C h i r a n 
Gheorghe.

l Team Insolv IPURL, lichidator- 
judiciar al debitoarei SC Alindo 
Impex  SRL, în dosarul  45222/3/2012 
de pe rolul Tribunalului Bucureşti 
organizează licitaţie publică conform 
Legii nr.85/2006 pentru vânzarea 
bunurilor mobile. Licitaţia va avea 
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GATA!
Simplu, nu?

loc la sediul lichidatorului judiciar 
din Tg-Jiu, str.Tudor Vladimirescu, 
nr.65, etaj 2, cam.16, jud.Gorj, astfel: 
în data de 15.02.2019, ora 12.00, 
urmând a se relua la data de 
22.02.2019 și 01.03.2019 în aceleași 
condiţii până la adjudecare pentru 
următoarele bunuri: Pantograf 
Ozcelik 980,70lei/buc x 2, Cazan 
încălzire 699,30lei, Dacia 1307 Pick-
up- 1.151,50Lei. Valoarea nu include 
TVA. Bunuri imobile situate în 
Târgu Jiu, Fundătura Str.Islaz, jud.
Gorj, conform hotărârii adunării 
creditorilor din data de 01.02.2019 
astfel: În data de 08.03.2019, ora 
12.00 la sediul lichidatorului judiciar 
din Tg-Jiu, str.Tudor Vladimirescu, 
nr.65, etaj 2, cam.16, jud.Gorj, la 
preț conform raportului de evaluare 
individual, astfel: Teren 10.341mp 
intravilan- 675.000,00lei, C1 labo-
rator reglaje pompe de injecție- 
4.107,00lei, C4- atelier 2.894,00lei, 
C5- construcție metalică 2.342,00lei, 
C6 magazie metalică- 3.528,00lei, C7 
magazie metalică- 3.334,00lei, C8- 
atelier întreținere auto- 4.144,00lei, 
B a r a c ă  t i p  v a g o n .  To t a l 
695.309,00lei. Valoarea nu include 
TVA. În caz de neadjudecare, lici-
tația se va relua în aceleași condiții 

la data de 13.03.2019, 15.03.2019, 
20.03.2019, 22.03.2019, 27.03.2019, 
29.03.2019 și 03.04.2019. Taxa de 
participare la licitaţie pentru bunu-
rile mobile/imobile include costul 
caietului de sarcini și regulamentul 
de vânzare va fi achitată cu numerar 
la casieria sau în contul lichidato-
rului judiciar. Toate persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor sunt invitate să anunţe lichida-
torul judiciar înainte cu 5 zile de 
data stabilită pentru vânzare. Toate 
persoanele care vor să cumpere sunt 
invitate să se prezinte la biroul lichi-
datorului judiciar din Târgu Jiu, str.
Tudor Vladimirescu, nr.65, et.2, jud.
Gorj și să prezinte oferte de cumpă-
rare anterior licitatiei. Relaţii supli-
mentare  la  t e l . 0253 .222 .053 , 
0765.377.527.  

PIERDERI
l Pierdut legitimație de serviciu pe 
numele Vasilescu Gabriela, eliberată 
de Ministerul Justiției. O declar 
nulă.

l Pierdut parafa medic, numar cod 
D00254, Burghila Adina Raluca. Se 
declara nula.

l SC Familia Bălășoiu Total SRL, 
declară pierdut atestat comerciali-
zare endetail produce energetice nr. 
RO9786603DT01/13.12.2016, emis 
de Biroul Vamal Arges. Se declară 
nul.

l Pierdut permis de conducere cate-
goria B emis de autoritățile engleze 
pe numele Cătălin Cioroianu. Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat înmatriculare 
aparținând SC Pentagon SRL, CUI: 
2060963, J27/209/1992, emis de ORC 
Neamț, seria B3447817/26.10.2017. 
Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de Înregistrare 
Fiscală, Cabinet Individual de 
Psihologie Borza Raluca Matilda, 
str.George Coșbuc, nr.28, bl.1, et.1, 
ap.5 ,  Baia-Mare,  Maramureș , 
CUI:30167117. Îl declar nul.

l Pierdut legitimație de student și 
carnet de student pe numele Dumi-
trache Ana-Maria.

l  M o n d e n  C o m p a n y  S R L , 
J40/4961/2016 CUI 35915030, declar 
pierdut certificat constatator emis în 

08.12.2017, eliberat conform decla-
raţiei tip model 3 nr. 757840 din 
06.12.2017. Îl declar nul.

l Pierdut contract vânzare -cumpă-
rare pe numele Şurcanu Florin, 
Şurcan Ioana, nr. 2055/1994. Îl 
declar nul. 

l SC Ruiu Expert  2000 CUI 
22964899, declară pierdut autori-
zaţia CECCAR 4750/2007.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B, nr. 0483655 eliberat la data 
de 14.10.2005 de ORC Mehedinți pe 
numele SC Martel SRL. Se declară 
nul.

l SC Almaștef SRL cu sediul în 
Orș. Măcin, str. Vînători nr. 87 A, 
Jud. Tulcea, J36/618/2006, CUI 
20025921 pierdut casa de marcat.

l Pierdut diplomă de stivuitorist 
seria I nr. 00356788, eliberată la data 
30.04.2014 pe numele Efta Gigi 
Grigore.

l Pierdut certificat de tradu-
cător seria C nr. 0000655, nr. de 
înreg. 216 din 06.02.2012, elibe-

rată de Ministerul Culturii și 
Patrimoniului Naţional Comisia 
Centrală pt. Acordarea Certifica-
tului de Traducător București pe 
n u m e l e  t i t u l a r u l u i  A l d e a 
Andreea Emilia.

l Societatea comercială Telecon-
structia SA, cu sediul social situat 
în București, str. Fânului, nr.3, 
Sector 6, cod poștal: 062196, tel. 
021.434.16.01, fax: 021.434.16.08, 
e-mail: office@teleconstructia.ro, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
București sub nr.J40/1502/1991, 
având CUI: RO1568530, cont 
b a n c a r :  R O 1 2 R O I N 
1000442980142890 deschis la Idea 
Bank, reprezentată legal prin 
Președintele Consiliului de Admi-
nistrație D-na Natasa Paraschi-
vescu, declară pierdute și nule 
următoarele documente: -Certifi-
catul de înregistrare Seria B, nr. 
2611487, însoțit de anexele cu 
avize, ale SC Teleconstructia SA; 
-Certificatul constatator de la 
sediul  socia l  din  Bucureșt i , 
Sectorul 6, str.Fânului, nr. 3, al SC 
Teleconstructia SA.




