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OFERTE SERVICIU
l Fabrică de cherestea din județul
Hunedoara, lângă Hațeg, angajează
muncitori calificați și necalificați,
salariul 2.500-3.000Lei/lună. Relații la
tel. 0744.665.656.
l SC Chintoflor Construct SRL,
sediul social în Oradea, B-dul.
Decebal, Nr.12, bloc PB.98, Ap.5,
angajează zidari, zugravi, finisori,
instalatori, faianțori, necalificați, cu
contract de muncă. Informații la:
telefon: 0722.689.301 sau
0259.267.821.
l Firmă germană angajează șoferi
profesioniști categoria CE+ADR
pentru transporturi marfă (prelată)
pe teritoriul Germaniei. 1.950Euro
salariu+ 24Euro diurna. Contract
german, concediu, dispecerat în limba
română. Așteptăm CV-ul dvs. la
e-mail: Bewerbung@ullrich-gruppe.
de. Tel. 0049.176.186.777.57.
l Compania Noodle Pack angajeaza
personal in Baneasa Shopping City
Casieri si lucratori comerciali Minimum studii medii - Dorinta de a
activa intr-o pozitie stabila - Dorinta
de dezvoltare personala Salariu motivant cuprins intre 2000 - 2200 lei net
(in mana) Contact 0735061107.
l Societate comercială, cu sediul în
Sebeș, angajează 1 manipulant marfă.
Atribuții: sortare, încărcare, descărcare, securizare marfă. Activitate 8h/
zi, 40h/săpt. Cerințe: studii medii,
persoană ordonată și disciplinată.
Informații la tel.0747.595.777.
l Societate privată cu capital românesc, specializata în domeniul automatizării, scoate la concurs portul de
inginer de sistem informatică.
Concursul se va desfășura în ziua de
14.08.2018, iar dosarul se va depune
până la data de 13.08.2018, ora 16.00
pe adresa de email: office@s-ind.eu.
l Tunari Salubrizare organizează în
data de 13.08.2018 concurs recrutare
pentru 1 post şofer. Detalii la
0786.305.431.
l Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Ilfov organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant de
consilier superior. Dosarele se vor
depune la secretariatul instituţiei în
termen de 20 zile de la publicarea în
Monitorul Oficial partea a III- a.
Condiţii generale: studii superioare de
lunga durată absolvite cu diploma de
licenţă. Conditii specifice: competenţe
lingvistice de comunicare în limba
engleză şi competenţe de formator.
Lucrarea scrisă se va susţine la sediul
instituţiei din Şos. Olteniţei nr. 35-37,
Sector 4, Bucureşti la data de
11.09.2018 între orele 10:00- 13:00.
Informaţii suplimentare, vor fi afişate
detaliat la sediul instituţiei mai sus

menţionat şi pe site-ul acesteia, sau la
tel. 021.311.82.35.
l Agenţia Municipală pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti,
cu sediul în Bucureşti, Str. Spătaru
Preda, nr. 12, scoate la concurs, în
data de 10.09.2018, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul
post vacant: Expert, grad profesional
principal - Compartiment Înregistrare șomeri - Agenția Locală pentru
Ocuparea Forței de Muncă Sector 2;
Condiţii specifice de participare 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; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului:
10.09.2018 - 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 08.08.201827.08.2018, la sediul AMOFM Bucureşti. Persoană de contact: Camelia
S t a n - E x p e r t s u p e r i o r, t e l .
021.316.09.23, email camelia.stan@
buc.anofm.ro.
l Primăria comunei Prisăcani,
judeţul Iaşi organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de referent clasa III
grad profesional debutant - Compartiment Administrație Publică și Secretariat, din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului comunei
Prisăcani după cum urmează: Probele
stabilite pentru concurs: - selecția
dosarelor; - proba scrisă; - interviul. A.
Condiţiile de desfăşurare a concursului: - data până la care se pot
depune dosarele de înscriere:
27.08.2018, ora 1630 în termen de 20
de zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a (anunţul va fi publicat
în data de 08.08.2018 ). - data şi ora
organizării probei scrise: 10.09.2018,
ora 10:00; - locul organizării probei
scrise - sediul Primăriei comunei
Prisăcani, județul Iaşi. B. Condiţii de
participare la concurs: Condiţii generale: conform art. 54 din Legea nr.
188/1999, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare; Condiţii
specifice: - Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat. C. Bibliografia de concurs - afişată pe site-ul
www.prisacani.ro și la avizierul
Primăriei comunei Prisăcani, județul
Iași. Relații suplimentare se pot
obține la sediul Primăriei Comunei
Prisăcani sau la tel: 0232.295.858.
l La Jurnalul -Cotidian Naţional nr.
165 (7477) din 17.07.2018 şi la
Jurnalul -Cotidian Naţional nr.168

(7480) din 20.07.2018, la rubrica
Oferte Serviciu, anunţurile Spitalului
Universitar de Urgenţă Militar
Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti,
se vor amâna, după cum urmează:
-pentru 30 posturi vacante de registrator medical (studii medii): în loc de:
-interviu- 16.08.2018 ora 08.00, se va
citi: -interviu- 20.08.2018 ora 08.00;
-pentru 1 post vacant de kinetoterapeut (studii superioare): în loc de:
-interviu- 22.08.2018 ora 08.00, se va
citi: -interviu- 24.08.2018 ora 08.00;
-pentru 1 post vacant de magaziner
debutant (medii, generale): în loc de:
-interviu- 22.08.2018 ora 08.00, se va
citi: -interviu- 24.08.2018 ora 08.00;
-pentru 4 posturi vacante de asistent
medical (studii superioare)- medicină
generală: în loc de: -interviu21.08.2018 şi 22.08.2018 ora 08.00, se
va citi: -interviu- 23.08.2018 şi
24.08.2018 ora 08.00; -pentru 26
posturi vacante de asistent medical
(studii postliceale)- medicină generală: în loc de: -interviu- 21.08.2018 şi
22.08.2018 ora 08.00, se va citi:
-interviu- 23.08.2018 şi 24.08.2018 ora
08.00; -pentru 1 post vacant de asistent medical (studii postliceale)- radiologie: în loc de: -interviu- 21.08.2018
şi 22.08.2018 ora 08.00, se va citi:
-interviu- 23.08.2018 şi 24.08.2018 ora
08.00; -pentru 1 post vacant de asistent de farmacie debutant (studii
postliceale): în loc de: -interviu21.08.2018 şi 22.08.2018 ora 08.00, se
va citi: -interviu- 23.08.2018 şi
24.08.2018 ora 08.00; -pentru 1 post
vacant de economist debutant (studii
superioare): în loc de: -interviu21.08.2018 ora 08.00, se va citi:
-interviu- 23.08.2018 ora 08.00;
-pentru 1 post vacant de economist
gr.II (studii superioare): în loc de:
-interviu- 21.08.2018 ora 13.00, -se va
citi: -interviu- 23.08.2018 ora 13.00.
l Serviciul Public Gospodărire
Locală Uricani, din subordinea Consiliului Local Uricani, cu sediul în localitatea Uricani, str.1 Mai, nr. 10,
judeţul Hunedoara, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante,
aprobate prin H.G. nr. 286/2011,
modificată şi completată de H.G. nr.
1027/2014. Denumirea posturilor:
-muncitor calificat treapta I -în cadrul
Compartimentului Salubrizare -un
post; -muncitor necalificat treapta I
-în cadrul Compartimentului Întreținere Spații Verzi -un post. Condiţii
specifice de participare la concurs
pentru ambele posturi: -nivelul studiilor: studii generale; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu se cere. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba practică în data de
03.09.2018, ora 10.00, la sediul institutiei. Proba interviu în data de
06.09.2018, ora 10.00, la sediul institutiei. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până la data
de 23.08.2018, ora 15.00, la sediul
Primăriei Oraşului Uricani. Relaţii

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
suplimentare și coordonatele de
contact pentru depunerea dosarelor
de concurs: la sediul Serviciului
Public Gospodărire Locală Uricani,
Compartiment Contabilitate, Salarizare, telefon: 0254.511.121, fax:
0254.511.127, e-mail: primariauricani@gmail.com.
l Municipiul Sighetu Marmaţiei, cu
sediul în Sighetu Marmaţiei, str.
Bogdan Vodă, nr.14, judeţul Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor
publice de execuţie vacante, din
cadrul Aparatului de specialitate al
primarului municipiului Sighetu
Marmației. Data desfăşurării concursului: -proba scrisă în data 17.09.2018,
ora 10.00; -proba interviu în data de
20.09.2018, ora 10.00. Condiţii de
participare: Generale: prevăzute de
art.54 din Legea nr.188/1999 (r2). -1
post consilier juridic, clasa I, grad
profesional asistent la Compartimentul Juridic: -studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalent, specialitatea: juridic;
-vechime în specialitatea studiilor,
potrivit art.57 din Legea nr.188/1999
(r2): 1 an. -1 post consilier, clasa I,
grad profesional superior la Compartimentul Investiţii: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
construcţiilor civile, căi ferate,
drumuri şi poduri, instalaţii; -vechime
în specialitatea studiilor, potrivit
art.57 din Legea nr.188/1999 (r2): 7
ani. Dosarele de înscriere se depun la
sediul instituţiei, camera 6, în termen
de maximum 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Municipiului Sighetu Marmației,
nr.de telefon 0262.311.300, interior
138, nr.fax: 0262.311.296. Persoană de
contact: Mariș Gafia -inspector -salarizare, resurse umane, email: maris_
gafia@yahoo.com.
l În conformitate cu prevederile HG
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale
și a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, Şcoala Gimnazială
Ghinești, comuna Sălcioara, judetul
Dâmbovița, organizează concurs
pentru ocuparea următoarei funcții
contractuale temporar vacante:
-administrator financiar- 1 post, 0,5
normă, perioadă determinată 2 ani,
studii în domeniul economic, vechime
în specialitatea studiilor: minim 6
luni. Concursul se va organiza la

I

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
sediul Școlii Gimnaziale Ghinești,
conform calendarului: -24 august
2018, ora 14.00, proba scrisă; -27
august 2018, ora 15.00, interviul.
Actele pentru dosarul de concurs vor
fi depuse la secretariatul instituției
până la data de 16 august 2018, ora
14.00. Informații suplimentare se pot
obține de la secretariatul comisiei de
concurs asigurat de d-na Iarca
Florina, telefon: 0760.260.895 sau la
sediul Școlii Gimnaziale Ghinești.
l În conformitate cu prevederile HG
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale
și a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, Şcoala Gimnazială
Nucet, comuna Nucet, judeţul
Dâmbovița, organizează concurs
pentru ocuparea următoarei funcții
contractuale temporar vacante:
-Administrator financiar- 1 post, 0,5
normă, perioadă determinată 2 ani,
studii superioare, vechime în specialitatea studiilor: minim opt ani.
Concursul se va organiza la sediul
Școlii Gimnaziale Nucet, conform
calendarului: -24 august 2018, ora
10.00, proba scrisă; -27 august 2018,
ora 17.00, interviul. Actele pentru
dosarul de concurs vor fi depuse la
secretariatul instituției până la data
de 16 august 2018, ora 14.00. Informații suplimentare se pot obține de la
secretariatul comisiei de concurs
asigurat de d-na Micu Mihaela,
telefon: 0245.267.392 sau la sediul
Școlii Gimnaziale Nucet.
l Primăria Oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea functiei
publice de conducere: 1.Director
executiv- Direcţia Poliţia Locală oraş
Bragadiru din cadrul Primăriei
oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art.54
din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul Funcţionarilor Publici (r2) cu
modificările şi completările ulterioare:
Condiţii specifice necesare în vedere
participării la concurs şi a ocupării
funcţiei publice de conducere sunt:
-studii universitare absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă; -studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul
administraţiei publice, management
ori în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; -vechimea în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minimum 7 ani. Conform
art.49 alin.(1) din H.G. 611/2008,
dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul Primăriei oraşului
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Bragadiru– compartiment registratură, în termen de 20 de zile de la data
publicării în, Monitorul Oficial partea
a III-a. Concursul începe în data de
11.09.2018, orele 10:00– proba scrisă,
14.09.2018 orele 10:00– interviul şi se
desfăşoară la sediul Primăriei Oraş
Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul,
bibliografia şi tematica de concurs
sunt afişate la avizierul unităţii şi pe
site-ul unităţii.Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei Oraş
Bragadiru sau la telefon 021/4480795,
interior 113– Oanta Monica Georgiana- consilier.
l Primăria Oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea functiei
publice de conducere: Şef BirouBiroul relaţii cu publicul, registratură
generală, arhivă. Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici (r2) cu modificările şi
completările ulterioare: Condiţii
specifice necesare în vedere participării la concurs şi a ocupării funcţiei
publice de conducere sunt: -studii
universitare absolvite cu diploma de
licenţă sau echivalenta, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de licenţă; -studii
de masterat sau postuniversitare
absolvite în domeniul administraţiei
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice, în condiţiile legii;
-vechimea în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 5 ani. Conform art.49 alin.
(1) din H.G. 611/2008, dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul
Primăriei oraşului Bragadirucompartiment registratură, în termen
de 20 de zile de la data publicării în,
Monitorul Oficial partea a III-a.
Concursul începe în data de
11.09.2018, orele 10:00- proba scrisă,
14.09.2018 orele 10:00- interviul şi se
desfăşoară la sediul Primăriei Oraş
Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul,
bibliografia şi tematica de concurs
sunt afişate la avizierul unităţii şi pe
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei Oraş
Bragadiru sau la telefon 021/4480795,
interior 113- Oanta Monica Georgiana- consilier.
l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof.
Dr. Alexandru Obregia” organizează,
în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011 şi Ordinului
1470/2011, concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante şi
temporar vacante astfel: Posturi
vacante: -1 post asistent medical principal (S)- 5 ani vechime ca asistent
medical; -1 post asistent medical (S)- 6
luni vechime ca asistent medical; -3
posturi asistent medical principal
(PL)- 5 ani vechime ca asistent
medical; -6 posturi asistent medical
(PL)- 6 luni vechime ca asistent
medical; -5 posturi asistent medical

debutant (PL)- fără vechime în specialitate. Post temporar vacant: -1 post
temporar vacant de asistent medical
(PL)- 6 luni vechime ca asistent
medical. Proba scrisă se va desfăşura
în data de 03.09.2018, iar proba de
interviu în data de 07.09.2018; ora şi
locul de desfăşurare al concursului
(proba scrisă şi proba de interviu) vor
fi anunţate pe site-ul www.spitalobregia.ro în data de 29.08.2018,
respectiv 04.09.2018. Termenul limită
de înscriere pentru posturile vacante
va fi data de 27.08.2018, ora 15:00 iar
pentru postul temporar vacant va fi
data de 20.08.2018, ora 15:00. Dosarele de concurs se depun la sediul
Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof.
Dr. Alexandru Obregia”, Serviciul
Resurse Umane. Înscrierea candidatilor se va face pe post, cu respectarea
condiţiilor generale şi specifice de
înscriere la concurs publicate pe
site-ul spitalului www.spital-obregia.
ro şi pe posturi.gov.ro. Informaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.334.42.66 interior 319.
l Anunț privind selecția a 4 membri
în Consiliul de administrație al societății PARC IND VÂLCEA SA Societatea PARC IND VÂLCEA SA, cu
sediul în Orașul Râmnicu Vâlcea,
strada Regina Maria nr.13, etajul 2,
cod poștal 240151 Județul Vâlcea,
societate specializată în realizarea și
operarea parcurilor industriale, la
care sunt acționari Județul Vâlcea
prin Consiliul Județean Vâlcea,
Municipiul Drăgășani prin Consiliul
Local al Municipiului Drăgășani și
Orașul Bălcești prin Consiliul Local
al Orașului Bălcești, anunță începerea procedurii de selecție pentru
desemnarea membrilor în Consiliul
de Administrație al societății. Selecția
se va organiza de către Comisia de
selecție constituită de către Județul
Vâlcea prin Consiliul Județean
Vâlcea și Municipiul Drăgășani prin
Consiliul Local al Municipiului
Drăgășani, pentru 4 membri în
Consiliul de administrație al societății Parc Ind Vâlcea SA. (3 membri
din partea Județului Vâlcea prin
Consiliul Județean Vâlcea și 1
membru pentru Municipiul Drăgășani prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani), în consultare cu
Comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al Societății Parc Ind Vâlcea
S.A., cu respectarea prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul social al
societății și va consta în depunerea de
către candidați a unui dosar de
candidatură însoțit de actele doveditoare a competențelor profesionale
ale declarația de intenție și susținerea
unui interviu de selecție. Orașul
Bălcești prin Consiliul Local al
Orașului Bălcești va organiza individual selecția pentru 1 membru în

Consiliul de administrație al societății Parc Ind Vâlcea SA. A Calendarul selecției. 1. Depunerea
dosarului de candidatură se va face
în maxim 30 de zile de la data publicării anunțului în două ziare cu largă
răspândire; data publicării anunțului
este data de referință pentru celelalte
termene din Planul de selecție; 2.
Selecția dosarelor se va face în 5zile
de la termenul limită de depunere a
candidaturilor, data când se va
întocmi lista lungă a candidaților; 3.
Interviul de selecție se va susține în
termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data limită de depunerea
candidaturilor și soluționarea clarificărilor. 4. Stabilirea listei scurte a
candidaților se va face în 3 zile de la
data interviului. 5. Rezultatul selectării dosarelor se afişează la sediul
social cu menţiunea admis sau
respins, însoţită de motivul respingerii dosarului, va fi comunicat
candidaților și în termen de 3 zile de
la data interviului. 6. Se afișează lista
scurtă întocmită pe baza selectării
dosarelor în termen de 3 zile de la
data interviului. 7. Depunerea declarației de intenție se va face în maxim
15 zile de la data afișării listei scurte.
8. În 4 zile de la termenul limită de
depunere a Declarației de intenție se
organizează selecția finală pe bază de
interviu a candidaților din lista
scurtă a candidaților care au depus
declarații de intenție. În cadrul interviului se testează abilitățile manageriale ale candidaților cu luarea în
considerare a declarației de intenție.
9. Rezultatul selecției finale va fi
comunicat candidaților care au
susținut interviul pe baza declarației
de intenție. B. Condiții întrunite de
candidați. a. Cerințe minime: -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă; Potrivit
prevederilor art.28 alin.(3) din
privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cel
puțin doi dintre membrii consiliului
de administrație trebuie să aibă studii
economice sau juridice și experiență
în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel
puțin 5 ani. -experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau
regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus; -cunoașterea
legislației specifică societății, conform
bibliografiei menționate mai jos;
-cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparținând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în
România; -cunoaşterea limbii
române (scris şi vorbit); -să nu aibă
antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care
candidează; -să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum
este definită prin lege; -să nu facă
parte din organele de conducere/
coordonare/ control ale unei societăți
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cu același profil; b.Competențe:
-competențe de management, etică și
integritate, gândire strategică, planificare, organizare și capacitate de a
lua decizii, analiză și comunicare; C.
Criterii de evaluare: 1. îndeplinirea
cerințelor minime; 2. competențe
specifice sectorului; 3. competențe de
guvernanță corporativă; 4. integritatea candidatului; 5. independența
candidatului; 6. abilități de comunicare interpersonală; 7. capacitatea de
a lua decizii și de a evalua impactul
acestora; 8. alinierea declarației de
intenție la scrisoarea de așteptări; 9.
înscrieri în cazierul judiciar; D. Bibliografie: -Legea nr.31/1990 privind
societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările și completările ulterioare; -Hotărârea
nr.722/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a
unor prevederi din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice; E. Conținutul dosarului de candidat. 1.
Cererea de înscriere, ce cuprinde în
mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului; 2. CV în format
Europass; 3. Copie act identitate; 4.
Copiile documentelor care să ateste
nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări; 5.
Copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiției privind experiența în îmbunătățirea performanței
societăților sau regiilor autonome pe
care le-au administrat sau condus; 6.
Copia carnetului de muncă sau, după
caz, adeverințele care atestă
vechimea în specialitatea studiilor; 7.
Cazier judiciar; 8. Declarația pe
propria răspundere conform modelului prevăzut în procedura de
selecție, conform modelui afișat pe pe
pagina de internet a Consiliului
Județean Vâlcea, și a Primăriei Municipiului Drăgășani. Informații suplimentare referitoare la organizarea și
desfășurarea selecției pentru postul
de administrator se pot obține de pe
site-ul Consiliului Județean Vâlcea, și
al Primăriei Municipiului Drăgășani.
l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, cu
sediul în Bucureşti, Şos.Vergului,
nr.12, sector 2, în conformitate cu
Ordinul MS nr.869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui
post temporar vacant de medic specialist specialitatea anestezie terapie
intesivă -Compartimentul ATI.
Dosarul de înscriere la concurs va
cuprinde următoarele acte: a)cererea
în care se menţionează postul pentru
care doreşte să concureze; b)copia de
pe diploma de medic, medic dentist,
farmacist, după caz, biolog, biochimist, chimist şi adeverinţă/certificat
de confirmare în gradul profesional;
c)copie a certificatului de membru al
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organizaţiei profesionale cu viza pe
anul în curs; d)dovada/înscrisul din
care să rezulte că nu i-a fost aplicată
una dintre sancţiunile prevăzute la
art.447, alin.(1), lit.e) sau f), la art.531,
alin.(1), lit.d) ori e), respectiv la
art.618, alin.(1), lit.d) sau e) din Legea
nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, ori la art.39,
alin.(1), lit.c) sau d) din Legea
nr.460/2003, privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi
chimist, înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în
sistemul sanitar din România; e)acte
doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la ordin;
f)cazierul judiciar; g)certificat medical
din care să rezulte că este apt din
punct de vedere fizic şi neuropsihic
pentru exercitarea activităţii pentru
postul pentru care candidează; h)
curriculum vitae (CV); i)chitanţa de
plată a taxei de concurs. Taxa de
concurs este de 150Lei. Tematica de
concurs este cea pentru examenul de
medic specialist specialitatea anestezie
terapie intensivă. Înscrierile la
concurs se fac la sediul unităţii, în
termen de 10 zile calendaristice de la
apariţia anunţului, iar concursul se
organizează în maximum 30 de zile
lucrătoare de la publicarea anunţului,
dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon: 021.255.50.85 -Serviciul
RUNOS.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Comuna Devesel închiriază în
condiţiile legii cantina socială din
satul Scapau, comuna Devesel,
conform caietului de sarcini care
poate fi achiziţionat de la sediul
Primăriei comunei Devesel. Informaţii suplimentare la telefon/ fax
0252707111 sau la sediul primăriei.

CITAȚII
l Numitul Stern Joszip este chemat
la Judecătoria Dragomireşti, la data
de 04.09.2018 în calitate de pârât în
cauza înregistrată sub dosar nr.:
115/224/2018, având ca obiect uzucapiune.
l Numitul Fetyko George este
chemat la Judecătoria Sighetu
Marmaţiei, la data de 25.09.2018 în
calitate de pârât în cauza înregistrată
sub dosar nr.: 711/307/2018, având ca
obiect uzucapiune.
l Se citează pârâtul Şteţco Gheorghe,
domiciliat în Borşa, str. Torentului, nr.
32, Jud. Maramureş, cu reşedinţa în
Italia, Via Alessandro Volta, nr. 1,
Capriolo 25031, Brescia, în dosarul nr.
2537/336/2017, obiect divorţ, pentru
termenul din 05.09.2018, ora 08.30, la
Judecătoria Vişeu de Sus, în proces cu
reclamanta Şteţco Maria.
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
DIVERSE
l Eu, Ceapă Petru, prin prezenta, îmi
cer scuze public numitului Răducan
Cornel conform încheierii definitive
numărul 132 din data de 4 Mai 2018 a
Judecătoriei Brezoi, în dosarul penal
numărul 1038/P/2017 înregistrat la
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Brezoi.
l Henrico Vermue Holding SRL,
anunta publicul interesat asupra solicitarii de obtinere a acordului de
mediu pentru proiectul „ Construire
grajd bovine, canal dejeclii si ptatforme incinta” in sat lratosu, Ferma
lratosu FN (CF 300777-Iratosu ), jud.
Arad. Informatiile privind potenlialul
impact asupra mediului al proiectului
propus pot.fi consultate la sediul
A.P.M. Arad, Splaiul Mures, FN, intre
orele 9oo-l3oo si la sediul Henrico
Vermuie Holding SRL din sat lratosu,
Ferma lratosu FN, birou 6, jud. Arad.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la secretariatul Agenliei pentru
Proteclia Mediului Arard, Splaiul
Mures, FN.
l Unitatea administrativ-teritorială
Comuna Șimnicu de Sus, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.5, 6, 57, 58 începând
cu data de 13.08.2018, pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Comunei
Șimnicu de Sus, 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.
l În conformitate cu prevederile
Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, societatea RCS-RDS SA, cu sediul social în
strada Dr.Staicovici, nr.75, Forum
2000 Building, Faza I, Etaj 2, tel/fax:
031.400.44.40, intenționează să solicite
de la AN “Apele Romane” București,
aviz de gospodărire a apelor/aviz de
amplasament, pentru realizarea lucrărilor „SUBTRAVERSARE
DUNARE CU CANALIZAȚIE
FIBRĂ OPTICĂ”, amplasate în
extravilan comuna Vadeni, Județul
Brăila și extravilan comuna I.C.

Brătianu, Județul Tulcea. Această
investiție este NOUĂ. Persoanele care
doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de gospodărire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și
recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa RCS-RDS SA, tel/
fax: 031.400.44.40 după data
07.08.2018.
l SC Ecosystima Construct SRL,
proprietar al terenului situat în oraşul
Bragadiru, strada Unirii, nr.83, nr.
cad. 118996, CF: 118996, în suprafaţă
de 26.395mp, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a Avizului Favorabil pentru
documentaţia PUZ -„Obţinerea
avizului de oportunitate şi întocmirii
documentaţie PUZ în vederea
construirii unui ansamblu mixt-locuire colectivă şi servicii”. Documentaţia a fost depusă pentru consultare
la Consiliul Judeţean Ilfov la data de
06.08.2018. Observaţii/comentarii se
primesc în scris la Direcţia de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean
Ilfov, strada Gheorghe Manu, nr.18,
sector 1 (tel.021.212.56.93), în termen
de 25 zile de la data publicării anunţului.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociaţia Umanitară Religioasă”
(A.U.R.), cu sediul în Str. Laguna
Albastră, nr. 56A, sat Corbeanca,
comuna Corbeanca, jud. Ilfov,
convocă Adunarea Generală a
membrilor, la data de 25.08.2018, orele
11:00, la adresa din Piaţa Presei
Libere nr. 1 Corp D1, etaj 8, în temeiul
art. 20, 21 lit. f) din Actul Constitutiv,
cu următoarea ordine de zi, modificată: 1. Dizolvarea si lichidarea asociaţiei. 2. Numirea unei persoane în
vederea îndeplinirii tuturor procedurilor cu privire la dizolvarea şi lichidarea asociaţiei. Conform art. 32, din
Statutul Asociaţiei, pentru a fi valabile, deciziile Adunării Generale, se
iau cu majoritatea voturilor
membrilor prezenţi.
l GRIRO S.A., Sediu social: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 355-357,
Sector 1; J40/240/1991; C.U.I. RO
1576509; Capitalul social subscris şi
vărsat: 33.420.337,50 RON; Convo-

care: În conformitate cu prevederile
art.117 din Legea societăţilor
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art.17.3. lit.a) din Actul Constitutiv al
GRIRO S.A. (denumită în continuare
şi „Societatea”), Consiliul de Administraţie al Societăţii convoacă acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la sfârşitul zilei de
03.09.2018 pentru a participa în ziua
de 12.09.2018, ora 13.00, la sediul
Societăţii din Bucureşti, Calea
Griviţei nr. 355-357, Sector 1– Sala de
Consiliu, et.2 din Clădirea Administrativă GRIRO, la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, care
va avea următoarea ordine de zi: 1)
Confirmarea, ratificarea şi aprobarea
de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor GRIRO S.A. a:
(i) Deciziei Consiliului de Administraţie al GRIRO S.A. din data de
09.07.2018, şi a (ii) Actului Adiţional
nr. 19O/12.07.2018 la Facilitatea de
C r e d i t M u l t i p r o d u s n r.
130A/3320/10.10.2007, astfel cum a
fost modificată şi completată prin
actele adiţionale ulterioare, încheiată
între GRIRO S.A. şi Banca Comercială Română. 2) Aprobarea confirmării şi a ratificării mandatului
Directorului General al GRIRO S.A.
astfel cum a fost acordat prin Decizia
Consiliului de Administraţie al
GRIRO S.A. din data de 09.07.2018,
cu privire la semnarea Actului Adiţional nr. 19O/12.07.2018 la Facilitatea
d e C r e d i t M u l t i p r o d u s n r.
130A/3320/10.10.2007, astfel cum a
fost modificată şi completată prin
actele adiţionale ulterioare. 3) Aprobarea majorării capitalului social al
Societăţii cu suma de 2.000.000 lei
reprezentând aporturi noi, în
numerar, ale acţionarilor Societăţii în
vederea asigurării de capital de lucru
pentru Societate. 4) Aprobarea numărului maxim de acţiuni ce vor fi emise
de către Societate în vederea majorării
de capital menţionată la punctul 3 de
mai sus, aprobarea ratei de subscriere
şi a perioadei de subscriere, în vederea
respectării drepturilor de preferinţă
prevăzute de lege şi Actul Constitutiv
al Societăţii. După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de
preferinţă toate acţiunile nesubscrise
vor fi anulate. 5) Împuternicirea
Consiliului de Administraţie al Societăţii în temeiul prevederilor art. 114
din Legea societăţilor nr.31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ca după expirarea perioadei de subscriere şi de
majorare, să decidă majorarea capitalului social al Societăţii, cu valoarea
efectiv subscrisă şi vărsată de către
acţionari, anularea acţiunilor rămase
nesubscrise şi actualizarea Actului
Constitutiv al Societăţii cu privire la
capitalul social, numărul de acţiuni şi
structura acţionariatului Societăţii. 6)
Aprobarea împuternicirii unei
persoane care va îndeplini formalităţile de publicare şi înregistrare a hotă-
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rârii Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor. 7) Diverse. În cazul în
care la data menţionată mai sus nu se
întrunesc condiţiile de validitate/
cvorumul de prezenta prevăzute de
Actul Constitutiv al Societăţii, se
convoacă şi se fixează în temeiul
art.118 din Legea societăţilor
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.
17.12. din Actul Constitutiv al Societăţii, cea de-a doua Adunare Generală
Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, pentru data de 13.09.2018, ora
13.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi dată de
referinţă şi având aceeaşi ordine de zi
ca prima adunare. Începând cu data
de 03.09.2018, convocatorul, documentele şi materialele informative
referitoare la aspectele incluse pe
ordinea de zi, precum şi proiectele de
hotărâri, pot fi consultate şi/sau
procurate de către acţionarii Societăţii, în zilele lucrătoare, între orele
08.00–16.00 la/de la sediul Societăţii.
La Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să
participe şi să voteze acţionarii înregistrati în Registrul Acţionarilor
Societăţii la data de referinţă,
respectiv, 03.09.2018, în mod direct
sau reprezentaţi de către alte
persoane, pe bază de procură specială,
în conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv al Societăţii. Formularul
de procură specială se poate obţine
începând cu data de 03.09.2018 şi care
completat şi semnat se poate depune
în original până pe data de 11.09.2018,
ora 13.00, la sediul Societăţii din
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 355-357,
Sector 1. Consiliul de Administraţie al
GRIRO S.A Reprezentat prin Dl.
Constantin Toma, în calitate de Vicepreşedinte.
l Griro Tower S.A., Sediu social:
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 355-357,
Bloc Turn Griro, et.1, birou nr. 5,
Sector 1; J40/808/2012; C.U.I.
29591487; Capitalul social subscris şi
vărsat: 3.242.865 RON; Convocare: În
conformitate cu prevederile art.117
din Legea societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 17.3. lit.a)
din Actul Constitutiv al Griro Tower
S.A. (denumită în continuare şi „Societatea”), Administratorul Unic al
Societăţii, convoacă acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 03.09.2018
pentru a participa în ziua de
12.09.2018, ora 14.00, la Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor ce se va desfăşura în Sala de
Consiliu, et.2 din Clădirea Administrativă GRIRO situată în Calea
Griviţei nr. 355-357, Sector 1, Bucureşti, care va avea următoarea ordine
de zi: 1) Aprobarea menţinerii unei
Garanţii de Companie în favoarea
Băncii Comerciale Române, în
vederea suplimentării garanţiilor
aferente Facilităţii de Credit Multiprodus nr. 130A/3320/10.10.2007, cu
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toate completările şi modificările
ulterioare, încheiată între Banca
Comercială Română şi GRIRO S.A.
(Contractul de Credit), pentru durata
prelungită a facilităţilor aferente
Contractului de Credit. 2) Confirmarea, ratificarea şi aprobarea de
către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, a
Actului Adiţional nr. 19O/12.07.2018
la Facilitatea de Credit Multiprodus
nr. 130A/3320/10.10.2007, astfel cum a
fost modificată şi completată prin
actele adiţionale ulterioare. 3) Aprobarea confirmării şi a ratificării
mandatului Administratorului Unic
al Societăţii cu privire la constituirea
Garanţiei de Companie menţionată la
pct. 1 de mai sus, precum şi cu privire
la semnarea Actului Adiţional nr.
19O/12.07.2018 la Facilitatea de
C r e d i t M u l t i p r o d u s n r.
130A/3320/10.10.2007, astfel cum a
fost modificată şi completată prin
actele adiţionale ulterioare, menţionat
la pct. 2 de mai sus. 4) Aprobarea
împuternicirii unei persoane care va
îndeplini formalităţile de publicare şi
înregistrare a hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor. 5) Diverse. În cazul în care la
data menţionată mai sus nu se întrunesc condiţiile de validitate/ cvorumul
de prezenţă prevăzute de Actul
Constitutiv al Societăţii, se convoacă
şi se fixează în temeiul art.118 din
Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art. 17.12. din Actul
Constitutiv al Societăţii, cea de-a doua
Adunare Generală Extraordinară a
Acţionarilor Societăţii, pentru data de
13.09.2018, ora 14.00, în acelaşi loc, cu
aceeaşi data de referinţă şi având
aceeaşi ordine de zi ca prima adunare.
Începând cu data de 03.09.2018,
convocatorul, documentele şi materialele informative referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi, precum şi
proiectele de hotărâri, pot fi consultate
şi/sau procurate de către acţionarii
Societăţii, în zilele lucrătoare, între
orele 08.00–16.00 la/de la sediul Societăţii. La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi
să participe şi să voteze acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor
Societăţii la data de referinţă,
respectiv, 03.09.2018, în mod direct
sau reprezentaţi de către alte
persoane, pe bază de procură specială,
în conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv. Formularul de procură
specială se poate obţine începând cu
data de 03.09.2018 şi care completat şi
semnat se poate depune în original
până pe data de 11.09.2018, ora 14.00,
la sediul Societăţii. Administratorul
Unic al Griro Tower S.A. Dl. Romeo
Codreanu.

LICITAȚII
l SC Metalsil Prod SRL, cu sediul în
Braşov, str.Carierei, nr.127, scoate la
licitaţie demolarea utilajelor specifice
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domeniului de turnare a metalelor
neferoase uşoare -aluminiu, conform
anexei ce se regăşeste la sediul din
Braşov, str. Carierei, nr.127. Detalii la
telefon, persoană de contact: Urdă
Ioan, 0743.267.533.
l Comuna Drânceni, cu sediul în sat
Ghermăneşti, judeţul Vaslui, scoate la
vânzare prin licitaţie un număr de 15
autoturisme (bunuri sechestrate -lista
se poate consulta pe site-ul Primăriei
Drânceni: www.primariadrinceni.ro).
Licitaţia va avea loc în data de
28.08.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Drânceni. Taxa de participare la licitaţie este de 10% din
valoarea bunului evaluat, care reprezintă preţul de pornire diminuat cu
50%. Taxa se poate achita prin ordin
de plată, prin mandat poştal sau la
sediul primăriei. Informaţii la nr.de
tel.0235.482.354.
l Suma Insolvency IPURL in calitate
de Lichidator judiciar al SC Asconta
A&D SRL in faliment, anunta desfasurarea procedurii de valorificare prin
vanzare la licitatie, a urmatoarelor

bunuri: (autoturism, Marca Peugeot,
Tipul 2E8HXF/206 SW (anul fabricatiei 2003); - Pretul de la care se
porneste licitatia este 5.200 LEI (1.119
euro) - exclusiv TVA. Pretul afisat
reprezinta pretul de pornire al licitatiei
si reprezinta valoarea actuala potrivit
Raportului de evaluare a bunurilor.
Licitatiile se vor desfasura la sediul
lichidatorului judiciar Al Emil Botta
nr 4 bl M104 sc 1 apt 5, Sector 3, Bucuresti in fiecare zi de vineri ora 14:00.
Tel 0314.359.396 Tel fax 0372 895 818.
Pentru orice informatii suplimentare
va puteti adresa si prin email: office@
sumainsolvency.ro.
l SC Centrul Logistic şi de Sevicii
Berceni SRL, prin lichidator judiciar
CII Petcu Viorica, scoate la vânzare
prin licitaţie publică în data de
28.08.2018, ora 13:00, la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26,
bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
următoarele bunuri: • Teren arabil
extravilan St 7500 mp situat in com.
Aricestii Rahtivani, jud. Prahova; In
caz de neadjudecare in data de
28.08.2018, se vor organiza inca 9 lici-

Debitorul SC EUROCONSTRUCT TRADING 98 SRL - în insolvență, prin
administrator judiciar DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII S.P.R.L., scoate la vânzare 18
apartamente amplasate în Comuna Corbeanca, sat Petrești, Str. Radarului, nr.
9F, Jud. Ilfov, având prețul de pornire de 100% din prețul evaluat al Imobilelor:
Nr
crt

Scară

Etaj

Nr. Ap.

Nr. Camere

Valoare euro / ap.
(fără TVA)

1

A

1

3

3

129.223

2

A

1

4

4

146.232

3

A

2

7

3

145.891

4

A

2

6

4

113.532

5

A

3

8

4

145.069

6

B

parter

3

4

7

B

1

4

8

B

1

5

4

134.804

9

B

1

6

3

176.721

10

B

2

7

3

116.249

11

B

2

8

3

125.015

12

B

3

10

3

110.465
137.154

118.836
5.277,6 lei

13

B

3

12

3

14

C

parter

2

1

33.074

15

C

1

4

4

163.933

16

C

2

6

4

147.852

17

C

3

7

3

118.705

18

C

3

8

4

147.298

Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul nr.
RO53RNCB0070002459970489, deschis la Banca Comercială Româna S.A., sub sancţiunea
decăderii, cel mai târziu cu o zi înainte de data și ora stabilită pentru ședința de licitație, a
garanției de 10% din prețul de pornire a licitației, și de achiziționarea până la aceeași dată
a Caietelui de sarcini. Prețul Caietului de sarcini este de 1.000 lei +TVA.
Pentru imobilele menționate mai sus prima ședință de licitație a fost fixată în data de
28.08.2018, ora 1500, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele ședințe
de licitații vor avea loc în datele de 03.09.2018, 17.09.2018, 01.10.2018, 22.10.2018,
05.11.2018, 19.11.2018, 05.12.2018 si 20.12.2018, la ora 15.00.
Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul social al administratorului judiciar cu
sediul în București, Str. Buzești, nr.71, etaj 5, cam. 502-505, sector 1, București.
Pentru relații suplimentare sunați la tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@gmail.com.
Anunțul poate fi vizualizat pe site-ul www.dinu-urse.ro.

taţii in datele de 04.09.2018,
11.09.2018, 18.09.2018, 25.09.2018,
02.10.2018, 09.10.2018, 16.10.2018,
23.10.2018 si 30.10.2018 ora 13,00.
Taxa de participare la licitaţie este de
100 RON plus TVA, garanţia de participare este de 10% din valoarea
pretului oferit plus TVA. Achitarea lor
se poate face cu ordin de plată în
contul de lichidare sau numerar la
sediul lichidatorului. Vânzarea se face
în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitaţie se va face cu cel
putin o zi inainte de data licitatiei.
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.
0244-513366 sau 0244-597751.
l SC Intergepa Trans SRL, prin lichidator judiciar C.I.I Petcu Viorica,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
în data de 28.07.2018 ora 14,00 la
sediul lichidatorului din Ploieşti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2,
jud. Prahova, ● teren in suprafata de
14.854 mp cu platforma betonata,
situat in Onesti, str. Gării nr. 3, jud.
Bacau si urmatoarele constructii
situate pe acesta: Constructie sediu;
Constructie atelier; Cladire buffet;
Cladire statie carburanti; Cladire
atelier; teren intravilan si arabil in
suprafata de 25.460 mp situat in Oltenita, Şos, Călăraşi, Km 4, jud. Călăraşi
si urmatoarele cladiri situate pe acesta:
Cladire camin apa; Cladire bucatarie
furaje; Cladire cantina filtru; 2 cladiri
hala; Cladire moara; Rezervor apa.
In caz de neadjudecare in data de
28.08.2018, se vor organiza licitatii si
in datele de 04.09.2018, 11.09.2018,
18.09.2018, 25.09.2018 si 02.10.2018
ora 14,00. Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON + TVA, garanţia
de participare este de 10% din pretul
oferit plus TVA. Achitarea lor se poate
face cu ordin de plată în contul de
lichidare sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în
baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitatie se va face cu cel
putin o zi inainte de data licitatiei.
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.
0244-513366 sau 0244-597751.
l SC Lupu Confex S.R.L., prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
cu strigare în data de 28.08.2018, ora
13.30 la sediul lichidatorului din
Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2,
sc. A, ap. 2, jud. Prahova următoarele
bunuri: • teren si cladire situate in
Urlati, str. 1 Mai, jud. Prahova;
cladirea se poate achizitiona atat in
bloc cat si separat pe nivele
(S+P+E+M). - 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; - bunuri,
echipamente tehnologice, birotica,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

materii prime, obiecte de inventar. In
caz de neadjudecare in data de
28.08.2018, se vor mai organiza licitatii, in zilele de 04.09.2018, 11.09.2018
si 18.09.2018 la ora 13.30. 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 cu cel
putin o zi inainte de data licitaţiei.
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.
0244-513366 sau 0244-597751.

sare statie de betoane. Pretul minim
de pornire al licitatiei publice deschise
este de 39.09 lei/mp/an. Data limita
pentru depunerea ofertelor:
20.08.2018 ora 9.00; Concesionare
teren in suprafata de 506 mp, situat
in T32, in data de 20.08.2018 ora
12.00 pentru amenajare spatiu verde,
parcare temporara, amplasare panou
publicitar. Pretul minim de pornire al
licitatiei publice deschise este de 62.74
lei/mp/an. Data limita pentru depunerea ofertelor: 20.08.2018 ora 9.00.
Caietul de sarcini poate fi obtinut de
la Biroul Achizitii Publice din cadrul
Primariei comunei Miroslava, judetul
Iasi. Costul caietului de sarcini este
de 50 lei.

l SC Vasrep Petro Construct SRL,
prin lichidator judiciar Petcu Viorica
IPURL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică în data de 28.08.2018, ora
15,00 la sediul lichidatorului din
Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2,
sc. A, ap. 2, jud. Prahova: • constructie
(demisol, parter si etaj) Scu - 457,10
mp si teren aferent constructiei in
suprafata totala de 2756 mp din care
1864 mp Cc si 892 mp teren arabil
situat in comuna Filipestii de Targ, sat
Marginenii de Jos, jud. Prahova. In
caz de neadjudecare in data de
28.08.2018, se vor mai organiza licitatii, in zilele de 04.09.2018,
11.09.2018, 18.09.2018, 25.09.2018,
02.10.2018, 09.10.2018, 16.10.2018,
23.10.2018, 30.10.2018, ora 15.00. Taxa
de participare la licitaţie este de 100
RON plus TVA, garanţia de participare este de 10% din valoarea pretului
oferit plus TVA. Achitarea lor se poate
face cu ordin de plată în contul de
lichidare al SC Vasrep Petro Construct
SRL. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la
licitaţie se va face cu cel putin o zi
inainte de data licitatiei. 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. 0244-513366
sau 0244-597751.

l Pierdut Certificat constatator nr.
25323/12.06.2007 si Certificat de Inregistrare eliberate de ORC Arad, pt. SC
Black Angus SRL. Le declar nule.

l Comuna Miroslava, judetul Iasi,
organizeaza licitatie publica deschisa
pentru: concesionare teren construire
locuinte tineri si specialisti in comuna
Miroslava dupa cum urmeaza:
T74-NC-79426 -510 mp, NC79435507 mp, NC79436-511 mp, NC79437510 mp, NC79440-510 mp,
NC79441-512 mp, NC79450-579 mp,
NC79451-586 mp, NC79463-693 mp;
T54-parcela A2536/3/9/3- 500 mp,
NC77404-589 mp, NC77443-500 mp,
NC77339-607 mp, NC77418-588 mp,
NC77404-589 mp, NC77443-500 mp,
NC77419-589 mp, NC77513-500 mp,
in data de 14.08.2018 ora 10.00. Data
limita pentru depunerea ofertelor:
13.08.2018 ora 14.00; Concesionare
teren in suprafata de 2.00 HA, situat
in intravilan Sat Uricani, in data de
20.08.2018 ora 11.00 pentru ampla-

PIERDERI

l PIERDUT atestat profesional coordonator transport marfă, eliberat de
ARR Argeş, pe numele VOINEA
AUREL, din Piteşti. Se declară nul.
l Dinamic Insolv IPURL în calitate
de administrator judiciar al SC Tamat
Finance SRL Bistrita - 34115820,
J06/77/2015, anunta pierderea urmatoarelor acte emise de ONRC BN: certificat de inmatriculare al SC
Tamat Finance SRL; - certificat
constatator al SC Tamat Finance SRL.
l S.C. Global Activ Trading S.R.L. cu
sediul în Municipiul Bucureşti, Strada
Covasna nr.5, bl. A5, et.7, ap.30, Sector
4, întregistrat în Registrul Comerţului
sub nr. J40/1743/2011, CUI 28049543,
declar pierdul certificat constatator
emis de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului pentru sediu social. Îl
declarăm nul.
l Pierdut certificat de pregatire profesionala a conducatorului auto eliberat
de ARR Valcea pe numele Diaconu
Constantin – comuna Rosiile, jud.
Valcea. Se declara nul.
l Pierdut Certificat constatator din
13/01/2005 pentru punct de lucru al
SC Vimus SRL Bistriţa, J06/745/1992,
CUI: 2734445. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de înregistrare
seria B nr. 3420425, CUI 39385557,
J23/2335/2018, certificat constatator şi
act constitutiv al SC Gemelli Design
SRL.
l Pierdut certificat constatator al SC
MD IT Center SRL, emis de ONRCTB la data de 14.05.2008, eliberat la
data de 15.05.2008. Îl declar nul.
l SC Florio SRL Redea, jud. Olt,
declara nul fiind pierdut certificatul
constatator nr. 23914/24 11 2006 referitor la sediul social,emis de ORC de
pe langa Tribunlul Olt.

