
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Luni, 16 septembrie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Serviciul Public Județean Salvamont 
Gorj anunță suspendarea concursului 
pentru ocuparea postului contractual de 
execuţie vacant de inspector de speciali-
tate, gradul profesional IA la Comparti-
mentul financiar-contabilitate, achiziții 
publice, administrativ, turism și relații 
publice, Serviciul financiar-contabili-
tate, achiziții publice, turism-salvare, 
tehnic-administrativ, relații publice din 
cadrul Serviciului Public Județean 
Salvamont Gorj.

l Serviciul Public Județean Salvamont 
Gorj organizează, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, concursul pentru ocuparea 
postului contractual de execuţie vacant 
de inspector de specialitate, gradul 
profesional IA la Compartimentul 
financiar-contabilitate, achiziții publice, 
administrativ, turism și relații publice, 
Serviciul financiar-contabilitate, achi-
ziții publice, turism-salvare, tehnic-ad-
ministrativ, relații publice din cadrul 
Serviciului Public Județean Salvamont 
Gorj, pe perioadă nedeterminată. A.
Condiţiile de participare la concurs : a) 
Candidații să fie absolvenți de studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniile: 
contabilitate sau finanțe. b) vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei contractuale de execuție - 
minimum 6 ani, 6 luni. B. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Serviciului Public Județean Salvamont 
Gorj, astfel: a) proba scrisă, 16 octom-
brie 2019, ora 10,30; b) interviul se va 
susține într-un termen de maximum 4 
zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. C.Termen depunere dosar 
de concurs. Candidaţii vor depune 
dosarul de concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data de afișării anun-
ţului, la sediul Serviciului Public Jude-
țean Salvamont Gorj.D. Date de 
contact.Serviciul Public Județean 
Salvamont Gorj, Municipiul Târgu-Jiu, 
str. Victoriei, nr. 7A, judeţul Gorj, 
telefon: 0253222555. 

l Patiseria Landa SRL, din Arad, 
angajeaza 1 lucrator bucatarie (spalator 
vase mari), cod cor 941.201. Cerinte: 
studii gimnaziale). CV –urile se depun 
la adresa de mail: moniq_adriana@
yahoo.com . Vor fi luate in considerare 
CV-urile primite pana la data de 18 
septembrie 2019. Selectia candidatilor 
va avea loc in data de 19 septembrie 
2019 si consta in concurs de CV-uri. 
Info tel 0752.832020.

l Centrul Rezidențial pentru Persoane 
Vârstnice Sf.Ioan, cu sediul în localitatea 
Panciu, str.Mihai Viteazu, nr.2B, judeţul 
Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de infirmieră -1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 08 
octombrie 2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 10 octombrie 2019, 
ora 14.00. Pentru participarea la 

concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
medii; -vechime: nu necesită vechime în 
muncă; -absolventă a cursurilor de infir-
mieră; -minim 1 an perioadă de volunta-
riat. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul din str.Mihai Viteazu, 
nr.2B, oraș Panciu, jud.Vrancea. Relaţii 
suplimentare la sediul: str.Mihai Viteazu, 
nr.2B, oraș Panciu, jud.Vrancea, 
persoană de contact: Dogaru Mihaela 
Dorina, telefon: 0237.275.249, e-mail: 
sfioan.panciu@gmail.com.

l Liceul Tehnologic „Paul Bujor”, cu 
sediul în localitatea Berești, str.Tranda-
firilor, nr.210, judeţul Galați, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de informatician I 
(SSD),  1  normă,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
10.10.2019, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 10.10.2019, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare didactice în 
specialitatea postului; -vechime: nu este 
cazul. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv 30.09.2019, la 
sediul Liceului Tehnologic „Paul Bujor” 
Berești, jud.Galați. Relaţii suplimentare 
la sediul Liceului Tehnologic „Paul 
Bujor” Berești, jud.Galați, persoană de 
contact:  Paladi Lidia,  telefon: 
0236.342.345, fax: 0236.342.345, e-mail: 
grscpaulbujorberesti@yahoo.ro.

l Spitalul de Psihiatrie „Sf.Maria” 
Vedea, cu sediul în Vedea, județul Argeș, 
organizează în conformitate cu HG 
nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant de 
muncitor necalificat I (supraveghetor 
bolnavi psihici periculoși), pentru secția 
psihiatrie I. 1.Concursul se desfășoară 
astfel: -în data de 08.10.2019, ora 10.00, 
pentru proba scrisă, probă ce se va 
desfășura în cadrul Liceului Tehnologic 
Vedea; -în data de 14.10.2019, ora 10.00, 
pentru proba practică, probă ce se va 
desfășura în cadrul Spitalului de Psihi-
atrie „Sf.Maria” Vedea; -în data de 
18.10.2019, ora 10.00, pentru interviu, 
probă ce se va desfășura în cadrul 
Spitalului de Psihiatrie „Sf.Maria” 
Vedea. 2.Condiții specifice de partici-
pare la concurs: -școală generală; -fără 
vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în peri-
oada 17.09.2019-30.09.2019, ora 14.00, 
la sediul Spitalului de Psihiatrie „Sf.
Maria” Vedea, biroul RUNOS. Pe 
site-ul Spitalului de Psihiatrie „Sf.
Maria” Vedea, respectiv: www.spitalpsi-
hiatriesfmaria.ro, și la avizierul spita-
lului se află afișate: -anunțul; -tematica 
și bibliografia de concurs; -fișa postului 
vacant. Relații suplimentare la telefon: 
0248.248.109, biroul RUNOS și pe: 
www.spitalpsihiatriesfmaria.ro.

l Serviciul Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice, cu sediul în 

localitatea Deva, str.1 Decembrie 1918, 
nr.28, judeţul Hunedoara, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, conform HG 
nr.286/23.03.2011: -Numele funcției: 
consilier, gradul I -1 post contractual 
vacant. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
08.10.2019, ora 12.00; -Proba interviu în 
data de 11.10.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă, în domeniul științelor 
economice; -vechimea în specialitatea 
studiilor: minim 4 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul din 
localitatea Deva, str.1 Decembrie 1918, 
nr.28. Relaţii suplimentare la sediul 
Serviciului Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice: localitatea 
Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.28, 
persoană de contact: Bogdănescu Iulius, 
telefon: 0254.211.350, int.164 sau 
0731.380.111, e-mail: cjsarmi@yahoo.ro. 

l Liceul Tehnologic Florian Porcius 
Rodna, cu sediul în localitatea Rodna, 
str.Sportului, nr.1190, judeţul Bistri-
ța-Năsăud, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei  contractuale 
temporar vacante de bibliotecar, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 01.10.2019, ora 8.00; 
-Proba interviu în data de 01.10.2019, 
ora 14.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
medii cu diplomă de bacalaureat; -curs 
de bibliotecar; -vechime: nu e cazul; 
-cunoștințe operare PC; -abilități de 
lucru în echipă; -abilități de comunicare 
și relații publice. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Lice-
ului Tehnologic Florian Porcius Rodna, 
secretariat. Relaţii suplimentare la 
sediul: Rodna, str.Principală, nr.1190, 
județul Bistrița-Năsăud, persoană de 
contact: Szabo Liliana, telefon: 
0745.638.007/0263.377.224, fax: 
0263.377.224, e-mail: scoala_fpr@
yahoo.com.

l Instituție de Interes Public Piețe 
Târguri și Oboare Rm.Sărat, cu sediul în 
localitatea Rm.Sărat, str.Piața Halelor, 
bl.9A, ap.5, judeţul Buzău, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de muncitor neca-
lificat, grad I: 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
08.10.2019, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 09.10.2019, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: generale; -apt medical, 
cunoscător limba română, fără cazier 
judiciar; -fără vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul IIPPTO 

Rm.Sărat. Relaţii suplimentare la sediul 
IIPPTO Rm.Sărat, persoană de contact: 
Ghita Ciprian, telefon: 0238.563.126 
(orele 08.00-16.00, de luni până vineri), 
fax: 0238.563.126, e-mail: piatarm-
sarat@yahoo.com.

l Primăria Comunei Troianul, cu 
sediul în comuna Troianul, str.Primă-
riei, nr.2, judeţul Teleorman, în confor-
mitate cu prevederile art.7 din HGR 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
organizează concurs în vederea ocupării 
unei funcţii contractuale de execuţie 
vacante de șofer microbuz școlar, din 
structura Aparatului de Specialitate al 
Primarului  Comunei Troianul. 
Concursul va avea loc la sediul Primă-
riei Comunei Troianul, sala de ședințe, 
calendarul de desfășurare fiind urmă-
torul: a)data și ora-limită până la care 
se pot depune dosarele de înscriere la 
concurs: 30.09.2019, ora 16.00; b)selecţia 
dosarelor de înscriere la concurs va avea 
loc în data de 02.10.2019; c)proba prac-
tică se va susţine în data de 08.10.2019, 
ora 10.00; d)interviul se va susţine în 
data de 08.10.2019, ora 15.00; e)rezulta-
tele pentru fiecare probă se aduc la 
cunoștinţă publică în termen de maxim 
o zi lucrătoare de la data finalizării 
fiecărei probe. Proba practică constă în 
parcurgerea unui traseu în vederea 
verificării abilităților specifice postului 
pentru care candidează. Condiții de 
înscriere și participare la concurs. 
Condiții specifice pentru ocuparea 
postului contractual de șofer microbuz 
școlar: -are studii medii; -posesor permis 
de conducere categoria D; -disponibili-
tate la program prelungit; -vechime în 
muncă: minim 5 ani. Pentru a participa 
la concurs, persoanele interesate vor 
depune la sediul Primăriei Comunei 
Troianul, la secretariatul comisiei de 
concurs, un dosar care va conţine în 
mod obligatoriu: a)cerere de înscriere la 
concurs adresată primarului comunei 
Troianul; b)copia actului de identitate; 
c)copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, 
precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 
ale postului; d)carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în copie; e)cazierul 
judiciar sau o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează; f)
adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa 
care atestă starea de sănătate conţine, în 
clar, numărul, data, numele emitentului 
și calitatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul Sănătăţii; g)
copia permisului de conducere categoria 

D; h)aviz psihologic de la un cabinet 
autorizat de Ministerul Transporturilor; 
i)cazierul conducătorului auto eliberat 
de Serviciul de Circulație Rutieră al 
Județului Teleorman; j)copie atestat 
profesional pentru transportul public de 
persoane în termen de valabilitate. În 
cazul documentului prevăzut la lit.e), 
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 origi-
nalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfășurării primei probe a 
concursului. Actele prevăzute la lit.b)-d) 
vor fi prezentate și în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu 
acestea. Relații suplimentare se pot 
obține la nr.de telefon: 0247.328.003.

l Spitalul Municipal Motru, cu sediul 
în localitatea Motru, str.Carol Davilla, 
nr.4, judeţul Gorj, organizează conform 
HG nr.286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de: asistent 
medical generalist debutant: -1 post 
-Cabinet pediatrie din ambulatoriu 
integrat. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
08.10.2019, ora 9.00; -Proba practică în 
data de 11.10.2019, ora 9.00; -Interviul 
în data de 16.10.2019, ora 9.00. Condiţii 
specifice de participare: 1.diplomă de 
absolvire a școlii sanitare postliceale, 
diplomă de absolvire a învăţământului 
superior de scurtă durată sau diplomă 
de licenţă de asistent medical generalist; 
2.diplomă de bacalaureat; 3.fără 
vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Municipal 
Motru, din str.Carol Davilla, nr.4, 
județul Gorj. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Municipal Motru, 
persoană de contact: jurist Cruceru 
Sidonia, telefon: 0253.410.003, fax: 
0253.410.078, e-mail: spitalmotru@
yahoo.com.

l Spitalul Municipal Motru, cu sediul 
în localitatea Motru, str.Carol Davilla, 
nr.4, județul Gorj, organizează conform 
HG nr.286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de: asistent 
medical generalist debutant: -1 post 
-compartiment cronici; -1 post -cabinet 
medicină internă din ambulatoriu inte-
grat. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.10.2019, ora 
9.00; -Proba practică în data de 
17.10.2019, ora 9.00; -Interviul în data 
de 22.10.2019, ora 9.00. Condiţii speci-
fice de participare: 1.diplomă de absol-
vire a școlii sanitare postliceale, diplomă 
de absolvire a învăţământului superior 
de scurtă durată sau diplomă de licenţă 
de asistent medical generalist; 2.
diplomă de bacalaureat; 3.fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Municipal 
Motru, din str.Carol Davilla, nr.4, 
județul Gorj. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Municipal Motru, 
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persoană de contact: jurist Cruceru 
Sidonia, telefon: 0253.410.003, fax: 
0253.410.078, e-mail: spitalmotru@
yahoo.com. 

l Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, cu 
sediul în localitatea Arad, Bd.Revolu-
ţiei, nr.103, jud.Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de: -actor teatru, 
gradul profesional IA, nivelul studiilor: 
superioare -2 posturi (sex masculin, sex 
feminin, vârsta maximă: 30 de ani); 
-actor teatru, gradul profesional debu-
tant, nivelul studiilor: superioare -1 post 
(sex masculin, vârsta maximă: 26 de 
ani); -scenograf, gradul profesional IA, 
nivelul studiilor: superioare -1 post. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
practică în data de 11.10.2019, ora 
12.00; -Data și ora susținerii probei 
interviu vor fi anunțate după proba 
practică (în termen de  maximum 4 zile 
lucrătoare, conform HG 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare). 
Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Pentru posturile de actor 
teatru, gradul profesional IA: -studii 
superioare de specialitate, absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul: teatru 
și artele spectacolului; -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 3 ani; 
-disponibilitate la program de lucru 
repartizat inegal (inclusiv sâmbăta și 
duminica). Pentru postul de actor 
teatru, gradul profesional debutant: 
-studii superioare de specialitate, absol-
vite cu diplomă de licență în domeniul: 
teatru și artele spectacolului; -vechime 
în specialitatea studiilor: nu este nece-
sară; -disponibilitate la program de 
lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbăta 
și duminica). Pentru postul de sceno-
graf, gradul profesional IA: -studii 
superioare de specialitate, absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul teatru și 
artele spectacolului: scenografie; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 3 ani; -disponibilitate la program 
de lucru repartizat inegal (inclusiv 
sâmbăta și duminica). Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune până 
în data de 30.09.2019, ora 16.00, la 
Compartimentul Resurse Umane al 
Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din 
Arad, Bd.Revoluţiei, nr.103. Informatii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n / f a x : 
0257.280.016 sau 0257.280.018, 
persoană de contact: Elena Gemes.

l Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, cu 
sediul în localitatea Arad, Bd.Revolu-
ţiei, nr.103, jud.Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de: -regizor scenă, 
treapta profesională I, nivelul studiilor: 
medii; generale -1 post; -iluminist scenă, 
treapta profesională I, nivelul studiilor: 
medii; generale -1 post. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba practică în data 
de 11.10.2019, ora 11.00; -Data și ora 
susținerii probei interviu vor fi anunțate 
după proba practică (în termen de  
maximum 4 zile lucrătoare, conform 
HG 286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare). Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Pentru 
postul de regizor scenă TPI: -studii 
medii sau generale; -vechime în muncă: 
minim 3 ani; -disponibilitate la program 
de lucru repartizat inegal (inclusiv 
sâmbăta și duminica); -cunoașterea cel 
puțin a unei limbi de circulație interna-
țională. Pentru postul de iluminist scenă 
TPI: -studii medii sau generale; 
-vechime în muncă: minim 3 ani; 
-diplomă/atestat de electrician; -disponi-
bilitate la program de lucru repartizat 
inegal (inclusiv sâmbăta și duminica); 
-cunoștințe temeinice de operare PC; 
-experiență în arta folosirii luminii/light 
design. Dosarele de înscriere la concurs 

se pot depune până în data de 
30.09.2019, ora 16.00, la Comparti-
mentul Resurse Umane al Teatrului 
Clasic „Ioan Slavici” din Arad, Bd.
Revoluţiei, nr.103. Informații suplimen-
tare la telefon/fax: 0257.280.016 sau 
0257.280.018, persoană de contact: 
Elena Gemes.

l Biblioteca Judeţeană „Alexandru 
D.Xenopol”, cu sediul în localitatea 
Arad, str.Gh.Popa de Teiuș, nr.2-4, 
judeţul Arad, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de bibliotecar, studii superioare, 
grad profesional IA, 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
8 octombrie 2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 14 octombrie 2019, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
studii universitare de licență, absolvite 
cu diplomă de licență; -vechime în 
muncă/în specialitatea studiilor: minim 
5 ani. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul instituţiei din str.Gh.
Popa de Teiuș, nr.2-4, et.I, biroul Admi-
nistrație, până în 30 septembrie 2019, 
ora 15.00. Relaţii suplimentare la sediul 
Bibliotecii Judeţene „Alexandru D.Xe-
nopol”, str.Gh.Popa de Teiuș, nr.2-4, 
et.I, biroul Administrație, persoană de 
contact: Cristina Teiușanu, telefon: 
0724.233.413/0787.326.972, fax: 
0257.256.510, e-mail: secretariat@bibli-
otecaarad.ro.

l Școala Gimnazială, cu sediul în loca-
litatea Denta, str.Principală, nr.712, 
judeţul Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -numele funcției: adminis-
trator financiar; -număr posturi: un 
post, 0,25 normă, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
08.10.2019, ora 9.00; -Proba practică în 
data de 09.10.2019, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 09.10.2019, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii superioare; 
-vechime minim 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul unității. 
Relaţii suplimentare la sediul unității, 
telefon: 0256.398.139, fax: 0256.398.139, 
e-mail: scoaladenta19@yahoo.com.

l AHN General Trading Invest SRL 
angajeaza persoana pe post asistent 
manager,  incepand cu data de 
01.10.2019. CV-urile se depun la sediul 
firmei, Cluj-Napoca, Calea Manastur, 
nr.30-32A, jud.Cluj, in perioada 
13.09.2019- 17.09.2019.Detalii la telefon 
0745894147.

l Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
Vâlcea organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioada nedeterminata a 1 
post contractual vacant de ambulantier 
la Staţia de Ambulanta Rm. Valcea. 
Condiţii:-studii medii - diplomă de 
bacalaureat; -vechime minimă în speci-
alitate - 3 ani vechime ca sofer autosani-
tara I, inregistrata in cartea de munca/
a d e v e r i n t a  R E V I S A L  ( d u p a 
01.01.2011); -permis conducere catego-
riile B, C; -perfecţionări: certificat de 
ambulantier; -concurs pentru ocuparea 
postului.Concursul se va organiza 
conform calendarului următor:-18 
septembrie – 01 octombrie 2019 ora 
14.00 –termen limita de depunere a 
dosarelor;-08 octombrie 2019 ora 10.00 
–proba scrisă;-10 octombrie 2019 ora 

10.00 –proba practica.Relaţii suplimen-
tare se obţin de la Compartimentul 
RUNOS – telefon 0250/731030 int. 117 
sau pe site-ul institutiei www.ambulan-
tavalcea.ro.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Neamţ, cu sediul în munici-
piul Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, 
nr. 26bis, organizează concurs în peri-
oada 09 -16.10.2019, pentru ocupare a 1 
post  vacant,  funcţii contractuale de 
execuţie, perioadă  nedeterminată: 1. 
Serviciul Cadastru:-1 post referent 
treapta IA. Concursul se va desfășura 
după calendarul următor:-Proba scrisă 
-în data de 09.10.2019, ora 10:00;-Proba 
interviu -în data de 16.10.2019, ora 
10:00. Cerinţele postului:Referent, 
Treapta IA -studii medii  absolvite cu 
diplomă de bacalaureat: -vechime  în 
muncă -minim 6 ani și 6 luni.Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
sediul instituţiei din municipiul Piatra 
Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 26bis, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
afișarea  anunţului, în timpul progra-
mului normal de lucru. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la sediul OCPI 
Neamţ, la adresa sus-menţionată, 
telefon 0233.23.48.70. 

l Curtea de Apel București organi-
zează concurs, în condiţiile legii, pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante, după cum urmează:Tribunalul 
Călărași:-1 post consilier Clasa I grad 
profesional superior: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în specializarea 
inginerie civilă sau în domeniul știin-
ţelor umaniste și arte –ramura de știinţă 
arhitectură și urbanism, vechime în 
specialitate minim 7 ani;Cererile și 
dosarele profesionale vor fi depuse la 
sediul Curţii de Apel București –Splaiul 
Independenţei, nr. 5, sector 4, mezanin, 
camera M01, în perioada 16.09.2019– 
07.10.2019 (inclusiv).Concursul se va 
desfășura la sediul Curţii de Apel Bucu-
rești, Splaiul Independenței nr.5, sector 
4, iar proba scrisă se va susține în data 
21 octombrie 2019, ora 16,00.Proba de 
interviu se susține în maxim 5 zile de la 
susținerea probei scrise. Condiţiile de 
participare, bibliografia și actele nece-
sare înscrierii la concurs, vor fi afișate la 
sediul Curții de Apel București și pe 
pagina web: http://www.cab1864.eu, 
secțiunea Resurse Umane -Concursuri/
Examene. Relaţii suplimentare privind 
depunerea dosarelor de concurs la 
adresa de corespondență email: info-
cabuc@just.ro, relațiicab@just.ro, 
telefon: 021 319 82 45, fax. 021 319 16 
94.

l Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
organizează concurs pentru ocuparea a 
29 de posturi de  experți județeni servicii 
sociale -asistenți sociali (COD COR 
263501), cu normă parţială de 2 ore/zi, 
în județele Alba, Arad, Argeș, Bihor, 
Brașov, Botoșani, Brăila, Buzău, Călă-
rași, Constanța, Cluj, Covasna, Dâmbo-
vița,  Giurgiu,  Gorj ,  Harghita, 
Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Neamț, 
Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, 
Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Vaslui 
în afara organigramei Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale, în cadrul 
Direcției Generale Planificare Bugetară 
și Management Financiar -Unitatea de 
Implementare a proiectului „Crearea și 
implementarea serviciilor comunitare 
integrate pentru combaterea sărăciei și 
a excluziunii sociale” cod SMIS122607, 
în data de 9 octombrie 2019, ora 10.00 
-proba scrisă și în data de 15 octombrie 
2019, ora 10.00 -interviul, la sediul din 
Bd. Magheru nr. 31, Sector 1, București.
Condiţiile de participare: I.Condiții de 
studii:-studii universitare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul asis-

tenței sociale;-aviz de exercitare a profe-
siei de asistent social.II.Vechime în 
specialitatea studiilor:-experiență 
minimă necesară de 5 ani, în speciali-
tatea studiilor (asistență socială).Consti-
tuie avantaj experiența în aplicarea 
managementului de caz și în coordo-
narea/ monitorizarea serviciilor publice 
locale de asistență socială (conform 
CV).Menționăm că depunerea dosarelor 
de concurs se face în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia și actele solicitate 
candidaților pentru dosarul de înscriere 
sunt afișate la sediul ministerului și pe 
site-ul www.mmjs.gov.ro -secțiunea 
carieră.Date de contact secretar comisie 
concurs: Direcția Resurse Umane 
-telefon: 021/315.72.97 int.866, e-mail: 
concurs.serviciicomunitare@mmuncii.
gov.ro.

l Institutul Național pentru Cercetare 
și Formare Culturală organizează, în 
temeiul Legii nr.53/2003 -Codul Muncii, 
republicată, a Regulamentului -cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în trepte 
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat prin 
HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii -cadru nr. 
153/2047 privind salarizarea persona-
lului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare și 
a OUG nr.114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice și a unor măsuri fiscal -bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene, 
la sediul din Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, 
sector 3, București, în perioada 
17.09.2019-18.10.2019, concursul pentru 
ocuparea postului contractual de 
execuție, vacant, de Documentarist, 
gradul I (S), în cadrul Serviciului Cerce-
tare Compartimentul Analize.Condiţii 
specifice postului:1.Studii de speciali-
tate: studii superioare de lungă durată 
în știinţele sociale, absolvite cu diplomă 
de licență.2.Perfecţionări (specializări): 
cursuri de perfecționare în domeniile 
studiilor de specialitate, master la înca-
drarea pe post 3.Vechimea în muncă/ 
specialitate necesară: minim 6 ani si 6 
luni4.Cunoștinţe de operare/ progra-
mare pe calculator: Pachet Microsoft 
Office, inclusiv programe de specialitate 
(SPSS), cunoștințe de operare PC, nivel 
avansat.5.Limbi străine: limba engleză 
nivel avansat și franceză nivel avan-
sat.6.Abilităţi, calităţi și aptitudini 
necesare: capacitate de comunicare, 
relaţionare și cooperare în echipă, capa-
citate de analiză si sinteză, adaptabili-
tate la situaţii noi, putere de concentrare 
în condiţii de stres; bun organizator, 
ordonat, dinamic, corectitudine, morali-
tate, respect faţă de ceilalţi angajaţi și 
față de partenerii și colaboratorii 
INCFC, spirit de inițiativă, operativi-
tate, perspicacitate, responsabilitate 
personală.7.Cerinţe specifice: prezentări 
la conferinţe naţionale și internaţionale, 
minim 1 la 2 ani; disponibilitate pentru 
lucru în program prelungit în anumite 
condiţii; disponibilitate pentru deplasări 
în interes de serviciu în ţară și străină-
tate; cunoașterea metodologiilor, noţiu-
nilor, conceptelor și teoriilor sociologice 
și de management; cunoașterea legisla-
ţiei în domeniul cercetării și a datelor 
statistice și cu caracter personal.Depu-
nerea dosarelor în vederea înscrierii la 
concurs se realizează până la data de 
01.10.2019, ora 17.00, la sediul Institu-
tului Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală: Bulevardul Unirii 
nr. 22, sector 3, București (în incinta 
Ministerului Culturii -intrarea din Blvd. 

Mircea Vodă -etaj 2, camera 219), 
compartimentul Resurse Umane. 
Persoana de contact este dna. Bologa 
Elena, tel.: 0721.286.410.Calendarul 
concursului:1. Proba scrisă, ce va consta 
în redactarea unei lucrări, pe baza bibli-
ografiei date și se va desfășura în data 
de 08.10.2019, ora 14.00 (fără a se 
depași durata maxim admisă de 3 ore) 
la sediul INCFC din Bulevardul Unirii 
nr. 22, sector 3, București (în incinta 
Ministerului Culturii- intrarea din Blvd. 
Mircea Vodă -etaj 2, camera 217). 2. 
Interviul se se va desfășura în data 
14.10.2019, ora 14.00, la sediul INCFC 
din Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, 
București (în incinta Ministerului 
Culturii -intrarea din Blvd. Mircea Vodă 
-etaj 2, camera  217); Rezultatul final al 
concursului se afișează la sediu și pe 
pagina de internet a INCFC (www.
culturadata.ro), până la data de 
18.10.2019.

l Institutul Național pentru Cercetare 
și Formare Culturală organizează, în 
temeiul Legii nr.53/2003 -Codul Muncii, 
republicată, a Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin HG nr.286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare, Legii 
-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulteri-
oare și a OUG nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice și a unor măsuri 
fiscal -bugetare, modificarea și comple-
tarea unor acte normative și prorogarea 
unor termene, la sediul din Bd. Unirii 
nr. 22, etaj 2, sector 3, București, în 
perioada 17.09.2019-18.10.2019, 
concursul pentru ocuparea postului 
contractual de execuție, vacant, de 
Referent de specialitate, gradul I (S), în 
cadrul Serviciul Proiecte Europene, 
Logist ică,  IT Compartimentul 
Programe/ Proiecte Europene.Condiţii 
specifice postului:1.Studii de speciali-
tate: studii superioare de lungă durată 
acreditate, absolvite cu diplomă de 
licență.2.Perfecţionări (specializări): 
cursuri de perfecționare în domeniile 
studiilor de specialitate; Master Admi-
nistrarea afacerilor; certificat/ diplomă 
în Marketing;3.Vechimea în muncă/ 
specialitate necesară: minim 6 ani si 6 
luni.4.Cunoștinţe de operare/ progra-
mare pe calculator: cunoștințe de 
operare PC –nivel avansat, utilizare 
pachet Microsoft Office; 5.Limbi 
străine: limba engleză nivel avansat; 
6.Abilităţi, calităţi și aptitudini nece-
sare: capacitate de comunicare, relaţio-
nare și cooperare în echipă, capacitate 
de analiză și sinteză, aptitudini de 
calcul, aptitudinea de a lucra cu docu-
mente, punctualiate, respectarea 
instrucțiunilor orale și scrise, atenție 
concentrată și distributivă, memorie 
vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, 
putere de concentrare în condiţii de 
stres; bun organizator și capacitate 
prioritizare sarcini, ordonat, dinamic; 
corectitudine, moralitate, amabilitate, 
respect faţă de ceilalţi angajaţi și față 
de partenerii și colaboratorii INCFC, 
spirit de inițiativă, operativitate, perspi-
cacitate, responsabilitate personală, 
fără antecedente penale;7.Cerinţe 
specifice: prezentări la cursuri de 
perfecționare privind domeniul de 
activitate desfășurat la INCFC, minim 
1 la 2 ani; disponibilitate pentru lucru 
în program prelungit în anumite 
condiţii; disponibilitate pentru depla-
sări în interes de serviciu în ţară; 
respectarea normelor de siguranță și 



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI

securitate în muncă, de reacție și 
protecție în cazul situațiilor de urgență; 
cunoașterea legislaţiei de bază în dome-
niul financiar-contabil, achizițiilor 
publice, administrării domeniului 
public și privat al statului.Depunerea 
dosarelor în vederea înscrierii la 
concurs se realizează până la data de 
01.10.2019, ora 17.00, la sediul Institu-
tului Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală: Bulevardul Unirii 
nr. 22, sector 3, București (în incinta 
Ministerului Culturii -intrarea din 
Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, camera 219), 
compartimentul Resurse Umane. 
Persoana de contact este dna. Bologa 
Elena, tel.: 0721.286.410.Calendarul 
concursului: 1. Proba scrisă, ce va 
consta în redactarea unei lucrări, pe 
baza bibliografiei date și se va desfă-
șura în data de 08.10.2019, ora 14.00 
(fără a se depăși durata maxim admisă 
de 3 ore) la sediul INCFC din Bule-
vardul Unirii nr.22, sector 3, București 
(în incinta Ministerului Culturii- 
intrarea din Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, 
camera 217). 2. Interviul se se va desfă-
șura în data 14.10.2019, ora 14.00, la 
sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr. 
22, sector 3, București (în incinta 
Ministerului Culturii -intrarea din 
Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, camera  
217). Rezultatul final al concursului se 
afișează la sediu și pe pagina de 
internet a INCFC (www.culturadata.
ro), până la data de 18.10.2019.

l U.M.02487 București, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual, 
contabil II/ studii medii (liceu cu 
diplomă de bacalaureat) în domeniul 
economic, sau studii medii (liceu cu 
diplomă de bacalaureat) și absolvirea 
unui curs care să ateste calificarea de 
contabil, sau studii post liceale în dome-
niul economic, cu o vechime în speciali-
tatea studiilor de minim 6 luni 
(domeniul economic sau contabilitate), 
astfel:-08.10.2019, ora 10:30 –proba 
scrisă;-14.10.2019, ora 10:0 –inter-
viul;-data limită de depunere a dosa-
relor –30.09.2019, ora 15:30.Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului se 
vor face la sediul U.M.02487, Şos. de 
Centură nr.7 –Fort Domnești, Sector 6, 
București, unde vor fi afișate și detaliile 
organizatorice necesare.Date de contact 
ale secretariatului ,  la telefon: 
021.493.41.07/int.103.

l Primăria Comunei Dobrotești, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pe data 
de 04.10.2019 -proba scrisă, ora 10.00 și 
07.10.2019 -interviul, ora 10.00, pentru 
ocuparea unui post vacant de referent 
monitorizare, implementare proiecte de 
interes local, clasa III -debutant. 
Condiţii de studii: medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat. Dosa-
rele se depun în termen de 10 zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a. Relaţii la telefon: 
0730.559.555, persoană de contact: 
Manea Niculae - secretar comună.

l Serviciul Apă Canal Balta Albă orga-
nizează concurs pentru ocuparea a 4 
posturi contractuale vacante conform 
statului de funcții al Serviciilor publice 
organizate la nivelul Comunei Balta 
Albă, după cum urmează: -1 post 
contractual vacant de casier încasator, 1 
post contractual vacant de șofer și 2 
posturi contractuale de lucrător pentru 
salubritate. Concursul va avea loc la 
Primăria Comunei Balta Albă, județul 
Buzău, în data de 11 octombrie 2019, ora 
9.00, proba scrisă și 14 octombrie 2019, 
ora 9.00, interviul. Notarea probei scrise 
și comunicarea rezultatelor la proba 
scrisă -maxim o zi lucrătoare de la finali-

zarea probei; -depunerea contestațiilor 
formulate față de rezultatul obținut la 
proba scrisă -în termen de cel mult o zi 
lucrătoare de la data afișării rezultatului 
probei scrise; -soluționarea contestațiilor 
rezultatului la proba scrisă și comuni-
carea rezultatului la contestații -în 
termen de maxim o zi lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a 
contestațiilor. Dosarele de înscriere ale 
candidaților se depun până la data de 10 
octombrie 2019, ora 16.30, la sediul 
Primăriei Balta Albă -secretariatul comi-
siei. Condiții generale de participare și 
selecție a candidaților așa cum sunt 
prevăzute de Lege: -are cetățenie 
română, cetățenie a altor state ale 
Uniunii Europene și domiciliul în 
România; -cunoaște limba română scris 
și vorbit; -are vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale; -are capacitate 
deplină de exercițiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează atestată de 
adeverința medicală eliberată de 
medicul de familie; -îndeplinește condi-
țiile de studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul. 
Condiții specifice de participare și 
selecție a candidaților: -Şofer -1 post: 
-studii medii sau generale; -să dețină 
permis de conducere categoriile B și C; 
-vechime minim 2 ani. Cerințe: -disponi-
bilitate la program prelungit/flexibil. 
Pentru înscrierea la concurs, candidații 
vor prezenta un dosar de concurs care să 
cuprindă următoarele documente: 
-cerere de înscriere la concurs adresată 
conducătorului instituției care organi-
zează concursul; -copie a actului de 
identitate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; -copiile documentelor care atestă 
nivelul studiilor, precum și altor speciali-
zări; -copii ale documentelor care atestă 
vechimea în muncă; -adeverință medi-
cală eliberată de medicul de familie sau 
instituții abilitate, care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare; -cazier judi-
ciar; -curriculum vitae. -Casier încasator 
-1 post: -să fie absolvent de studii medii/
profesionale cu diplomă de absolvire; 
-vechime minimă în muncă 2 ani. 
Cerințe: -disponibilitate la program 
prelungit/flexibil. Pentru înscrierea la 
concurs, candidații vor prezenta un 
dosar de concurs care să cuprindă urmă-
toarele documente: -cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului institu-
ției care organizează concursul; -copie a 
actului de identitate sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; -copiile documentelor 
care atestă nivelul studiilor, precum și 
altor specializări; -copii ale documen-
telor care atestă vechimea în muncă; 
-adeverință medicală eliberată de 
medicul de familie sau instituții abilitate, 
care atestă starea de sănătate corespun-
zătoare; -cazier judiciar; -curriculum 
vitae. -Lucrător pentru salubritate -2 
posturi: -să fie absolvent de studii medii/
profesionale cu diplomă de absolvire; 
-vechime minimă în muncă 2 ani. 
Cerințe: -disponibilitate la program 
prelungit/flexibil. Pentru înscrierea la 
concurs, candidații vor prezenta un 
dosar de concurs care să cuprindă urmă-
toarele documente: -cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului institu-
ției care organizează concursul; -copie a 
actului de identitate sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; -copiile documentelor 
care atestă nivelul studiilor, precum și 
altor specializări; -copii ale documen-
telor care atestă vechimea în muncă; 
-adeverință medicală eliberată de 

medicul de familie sau instituții abilitate, 
care atestă starea de sănătate corespun-
zătoare; -cazier judiciar; -curriculum 
vitae. Actele vor fi prezentate și în 
original în vederea verificării conformi-
tății copiilor cu acestea. Dosarele de 
concurs se depun până la data de 10 
octombrie 2019, ora 16.30, la secretari-
atul comisiei de concurs. În termen de 
maximum de 2 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosa-
relor, comisia de concurs are obligația de 
a selecta dosarele de concurs pe baza 
îndeplinirii condițiilor de participare. 
Rezultatul selecției dosarelor depuse se 
va afișa la sediul Primăriei. Prezentul 
anunț și bibliografia stabilită se afișează 
la sediul și site-ul Primăriei Comuna 
Balta Albă. Informații suplimentare se 
pot obține la tel.0238.790.063.

CITAŢII
l Judecătoria Sf.Gheorghe, dosar 
nr.2972/305/2019. Termen la: 24 octom-
brie 2019. Somație. Prin prezenta 
somație se aduce la cunoștință celor 
interesați faptul că petenții Marczi Ioan 
și Marczi Emma, domiciliați în sat 
Araci, comuna Vâlcele, nr.417, jud.
Covasna, solicită dobândirea prin 
uzucapiune, conform prevederilor 
art.28  din Decretul Lege nr.115/1938, a 
dreptului de proprietate asupra imobi-
lului înscris în CF nr.26996 Vâlcele (cf.
vechi 628 Araci), nr.top 346, 347/1, 
curți-construcții, în suprafață de 313 
mp; Toți cei interesați pot face opoziție 
în termen de 30 zile de la afișare, la 
Judecătoria Sf.Gheorghe, str. Kriza 
Janos, nr.2, jud.Covasna, cu precizarea 
că, în caz contrar, în termen de 1 lună 
de la emiterea celei din urmă publicații 
se va trece la judecarea cererii.

l Citare prin publicitate: S.C. Speed 
Connesct Cargo SRL, cu sediul în sat 
Văleni-Podgoria, comuna Călinești nr. 
119A, camera 1, jud. Argeș, înregistrată 
la ORC de pe lângă Tribunalul Argeș 
sub nr. J03/923/16.07.2014, este 
chemată la Judecătoria Pitești, Bdul 
Eroilor nr. 5, Secţia Civilă, Complet 
c4-2, în ziua de 17.10.2019, ora 12.00, în 
calitate de pârâtă în proces cu recla-
manta C.N. Poșta Română S.A., cu 
sediul în București, B-dul Dacia nr. 140, 
pen t ru  pre t en ţ i i  –  dosar  nr. 
20026/280/2018.

l Numitul Scîrneciu Marius Dumitru 
este citat în calitate de pârât în Dos. 
Civ. Nr. 1791/197/2017 al Judecătoriei 
Brașov pentru termenul de judecată din 
22.10.2019, Sala J1, ora 9.00.

l Se aduce la cunoștință celor intere-
sați că reclamantul Tomas Gheorghe, 
cu domiciliul în mun. Brașov, str. Pârâ-
ului nr. 13 bl S 28, ap 6 jud. Brașov, prin 
avocat Romeo Iosif, a solicitat Judecă-
toriei Rupea să se constate că a 
dobândit prin uzucapine, dreptul de 
proprietate asupra imobilului situat în 
localitatea Dacia nr. 168, com Jibert, 
înscris în CF 103049 Jibert (provenit 
din conversia de pe hârtie a CF nr. 3227 
Dacia), nr. top 121, 122, compus din 
casă de piatră cu 2 locuințe și grădină 
în suprafață de 1246 mp având ca 
proprietari tabulari pe Şerban Zachie și 
soția Morar Elisaveta, în conformitate 
cu dispozițiile art. 28 alin. 1 din 
Decretul Lege nr. 115/1938. Persoanele 
interesate pot face opoziție la Judecă-
toria Rupea în termen de o lună de la 
data afișării și publicării prezentei 
somații. Prezenta somație se comunică 
la Consiliul Local Jibert pentru a fi 
afișată, urmând să ne comunice 
procesul verbal privind afișarea soma-
ției, se afișează aceasta și la sediul 
Judecătoriei Rupea.

l Numitul Istratescu Paul cu ultimul 
domiciliu in USA este citat la Judeca-
toria Valenii de Munte in dosarul 
592/331/2019, in proces cu Mitroiu 
Gheorghe. Termen 17 septembrie 2019. 

l Subsemnata, Fundiur Victoria, domi-
ciliată în Ulma, sat Lupcina, 27, 
Suceava, declar dispariția și deschi-
derea procedurii de declarare a morții 
tatălui meu Tega Vasile din Ulma, sat 
L u p c i n a ,  3 7 ,  S u c e a v a ,  C N P 
1330103333201. Rugăm persoanele care 
cunosc date despre existența acestuia să 
le comunice la orice post de Poliție din 
țară.

l Fundiur Victoria, domiciliată în 
Ulma, sat Lupcina, 27, Suceava, chem 
în judecată pe pârâtul Tega Vasile, 
domiciliat în Ulma, sat Lupcina, 37, 
Suceava, în dos. 3886/285/2019 al Jude-
cătoriei Rădăuți.

l Tiuga Marian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in jud.Iasi, mun.Iasi, str.
Clopotari, nr.4, bl.612, sc.D, ap.1, este 
citat, in calitate de parat, pentru 
termenul din data de 26 septembrie 
2019, la Judecatoria Iasi, sala 6, 
complet 02m, ora 8.30, in dosar 
nr.16649/245/2017, avand ca obiect 
“partaj bunuri comune/lichidarea regi-
mului matrimonial”, in contradictoriu 
cu reclamanta Corduneanu (fosta 
Tiuga) Petronela.

l I se comunica numitului Craciun 
Vasile cu ultimul domiciliu cunoscut in 
municipiul Constanta , str.Bravilor nr.4, 
bloc H 1, scara A, etaj 2,la familia 
Dosofteia Daniela, parat in dos.
nr.24677/245/2018 al Judecatoriei Iasi-
Sectia Civila , dispozitivul sentintei civile 
6694 din 7 iunie 2019: “Admite în parte 
cererea formulată de reclamanta Miron 
Lucreţia –Aurica,avand în contradic-
toriu cu pârâtul Crăciun Vasile, citat 
prin publicitate. Dispune ca autoritatea 
părintească privind minorul să fie exerci-
tată exclusiv de mamă. Stabilește locu-
inţa minorului la locuinţa mamei. Obligă 
paratul să plătească reclamantei pensie 
de întreţinere în favoarea minorului 
Crăciun în cotă de 1/4 din venitul minim 
net pe economia naţională, de la data 
introducerii cererii de chemare în jude-
cată și pană la majorat. Obligă paratul 
să plătească reclamantei cheltuieli de 
judecată în cuantum de 2340 lei : 40 lei 
taxă de timbru, 300 lei onorariu curator 
și 2000 lei onorariu avocat. Cu apel în 
termen de 30 de zile de la comunicare , 
cererea de apel urmând a se depune la 
Judecătoria Iași.

DIVERSE
l Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale (MADR), având sediul în Bule-
vardul Carol I, nr.2-4, sector 3, Bucu-
rești, titular al Strategiei naționale de 
reabilitare și extindere a infrastructurii 
de irigații din România, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru strategia menţionată. 
Prima versiune a strategiei poate fi 
consultată la sediul Ministerului Agri-
culturii și Dezvoltării Rurale, Bvd.Carol 
I, nr.2-4, sector 3, București, de luni 
până joi, între orele 09.00-16.00, vineri, 
între orele 09.00-13.00. Observaţii/
comentarii și sugestii se primesc în scris 
la sediul MADR, în termen de 15 zile de 
la data publicării anunţului.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura simplificata  in 
dosarul nr. 5634/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform sentintei nr. 
731/04.09.2019  privind pe SC Enycons 
Design SRL.

l Unitatea admnistrativ teritorială 
Colelia din judeţul Ialomiţa , anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru Sectorul Cadastral 
nr. 2, ȋncepând cu data de 23 septem-
brie 2019, pe o perioada de 60 de zile , la 
sediul Primăriei Colelia, strada Brută-
riei nr. 45. Judeţul Ialomiţa, conform 
art. 14, alin. 1 si 2 din Legea cadastrului 
si publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările si completă-
rile ulterioare.Publicarea se va face si pe 
site-ul Primăriei comunei Colelia – 
colelia.judetulialomita.ro.Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei si pe 
site – ul Agenţiei Naţionale de Cadastru 
si Publicitate Imobiliară.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale  de insolventa 
in dosarul nr. 2663/105/2019 Tribunal 
Prahova, conform sentinței nr. 737 din 
04.09.2019 privind pe SC MULL 
RECYCLING  SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță 21.10.2019, 
întocmirea tabelului preliminar al 
creanțelor 11.11.2019, întocmirea tabe-
lului definitiv 10.12.2019, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc in 
data  15.11.2019, orele 12:00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploiești, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B.

l SC Frankshtal Romania SRL, cu 
sediul social în Bucuresti, sector 4, Sos.
Berceni, nr.108, Pavilion Administrativ, 
etaj 2, birou 1 și punct de lucru în Bucu-
resti, sector 4, Sos.Berceni, nr.108, Cod 
Unic de Inregistrare 23581310, nr. de 
ordine în   Registrul Comerţului 
J40/5496/25.03.2008, reprezentată de 
domnul Romano del Negro în calitate 
de Administrator, informează pe cei 
interesați că s-a depus solicitarea pentru 
obținerea autorizației de mediu pentru 
activitatea “Operațiuni de mecanică 
generală” -cod CAEN 2562, desfășu-
rată în Bucuresti, sector 4, Sos.Berceni, 
nr.108. Informații se pot solicita la 
s e d i u l  A G E N Ț I E I  P E N T R U 
PROTECȚIA MEDIULUI București 
din Aleea Lacul Morii nr.1, București, 
intre orele  900-1200, de luni până 
vineri.Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. București în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l Aceasta informare este efectuata de 
SC Corylus Avellana SRL, cu sediul in 
mun. Arad, str. Avrig, nr. 43, jud. Arad, 
ce intentioneaza sa solicite de la ABA 
Crisuri Oradea obtinerea unui Aviz de 
gospodarire a apelor pentru,,Infiintare 
plantatie de aluni etapa 1 in extravi-
lanul sat Prunisor, loc. Sebis“, jud. 
Arad. Aceasta investitie este o investitie 
noua. Ca rezultat al procesului de reali-
zare a investitiei nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si completa-
rile ulterioare.Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea Avizului de gospo-
darire a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa mentionata.Persoanele 
care doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot adresa 
solicitantului  la adresa sus mentionata 
sau pot inainta observatii in termen de 
5 zile de la data publicarii la A.B.A. 
Crisuri, str. I. Bogdan, nr. 35, mun. 
Oradea, jud. Bihor.

l Aceasta informare este efectuata de 
SC Corylus Avellana SRL, cu sediul in 
mun. Arad, str. Avrig, nr. 43, jud. Arad, 
ce intentioneaza sa solicite de la ABA 
Crisuri Oradea obtinerea unui Aviz de 
gospodarire a apelor pentru,,Infiintare 
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plantatie de aluni etapa 2 in extravilanul 
sat Prunisor, loc. Sebis“, jud. Arad.
Aceasta investitie este o investitie noua. 
Ca rezultat al procesului de realizare a 
investitiei nu vor rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este conforma 
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare cu privire la solici-
tarea Avizului de gospodarire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata.Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa solicitantului  
la adresa sus mentionata sau pot inainta 
observatii in termen de 5 zile de la data 
publicarii la A.B.A. Crisuri, str. I. 
Bogdan, nr. 35, mun. Oradea, jud. Bihor.

l Avicola Focșani SA anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Retehnologizare lanț 
alimentar la Avicola Focșani SA”, 
propus a fi amplasat în municipiul 
Focșani, Calea Munteniei, nr.3, jud. 
Vrancea. Informațiile privind proiectul 
propus, pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Vrancea din municipiul Focșani, str. 
Dinicu Golescu, nr. 2, și la sediul Avicola 
Focșani SA din municipiul Focșani, Bd. 
București, nr. 79, jud. Vrancea, în zilele 
de luni – joi între orele 8.00–16.30 și în 
ziua de vineri între orele 8.00–14.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic 
la sediul A.P.M. Vrancea.

l Inspectoratul Teritorial al Poliției de 
Frontieră Sighetu Marmației, cu sediul 
în Sighetu Marmației, strada Dragoș 
Vodă, nr.38, face cunoscută transmiterea 
fără plată către alte instituții publice 
pentru următorii câini de serviciu: Rasa 
-Ciobănesc German, prelucrare urme, 
n u m e l e -   N A C ,  n r. m a t r i c o l - 
941000011743877; Rasa -Ciobănesc 
German, intervenție patrulare, 
n u m e l e -   N A Z ,  n r. m a t r i c o l - 
941000011743825. Informații se pot 
obține la tel.0230.562.171, int.26161, 
persoană de contact: Aga George pentru 
câinele NAC și la tel.0261.702.300, inte-
rior: 26070, persoană de contact: Buraga 
Ioan pentru câinele NAZ.
Societatea Romaero S.A. informează 
acționarii și investitorii cu privire la 
disponibilitatea Raportului Semestrial la 
30 iunie 2019, întocmit în conformitate 
cu prevederile Regulamentului Autori-
tății de Supraveghere Financiară nr. 
5/2018 privind emitenții și operațiunile 
cu valori mobiliare, începând cu data de 
13 septembrie 2019. Raportul financiar 
semestrial la 30 iunie 2019 a fost 
transmis către Autoritatea de Suprave-
ghere Financiară și Bursa de Valori 
București-Piaţa AeRO. Raportul Semes-
trial al Romaero S.A. la 30 iunie 2018 
poate fi consultat pe  website-ul socie-
tății, www.romaero.com, sau al Bursei de 
Valori București, la adresa www.bvb.ro, 
simbol RORX.. Raportul este disponibil, 
la cerere, și la sediul societăţii din Bucu-
rești, Bd. Ficusului nr. 44., sector 1. 
Informații suplimentare pot fi obținute 
la telefon 021/599 41 04.

LICITAŢII
l R.N.P. – Romsilva prin Directia 
Silvica Satu Mare, cu sediul in locali-
tatea Satu Mare, str. Piata Eroii Revolu-
tiei, nr.12, Judet Satu Mare, telefon 
0261717304, fax 0261717306, organi-
zeaza in data de 26.09.2019, ora 10:00, 
licitatie publica cu strigare, avand ca 
obiect ,,Vanzarea armelor de paza mili-
tare si arme de vanatoare si munitie 
aferenta”, depozitate la sediul Directiei 
Silvice Satu Mare.Documentatia de 
atribuire (Caietul de sarcini si Regula-
mentul de organizare si desfasurare a 
licitatiei publice cu strigare) poate fi 

preluata gratuit de la sediul unitatii din 
loc. Satu Mare, str. Piata Eroii Revolu-
tiei, nr.12, jud. Satu Mare, incepand cu 
data de 13.09.2019.Cuantumul garantiei 
de participare este de 10% din pretul 
minim de incepere al licitatiei. Garantia 
de participare poate fi achitata prin 
virament in contul RO97RZBR 
0000060002935419, deschis la Raiffeisen 
Bank Agentia Satu Mare sau numerar la 
casieria unitatii.Vizionarea armelor care 
fac obiectul licitatiei se poate face la 
sediu Directiei Silvice Satu Mare, ince-
pand cu data de 16.09.2019 pana la 
23.09.2019, in intervalul orar 9 – 13. 
Data limita de depunere a documentelor 
de calificare (documente obligatorii 
necesare participarii la licitatie) este de 
23.09.2019, ora 15:00. Acestea se depun 
la sediul Directiei Silvice Satu Mare, 
judetul Satu Mare – secretariat.Pretul 
minim de incepere al licitatiei este 
prezentat detaliat in Caietul de sarcini.
Fiecare participant la licitatie depune o 
singura cerere insotita de documentele 
necesare si obligatorii, pentru bunul care 
face obiectul acesteia.Licitatia publica cu 
strigare se va desfasura la sediul Direc-
tiei Silvice Satu Mare, in data de 
26.09.2019, ora 10:00. Instanta compe-
tenta in solutionarea litigiilor aparute 
este Tribunalul Satu Mare, Sectia 
Contencios Administrativ. 

l Debitorul Bet Café Arena SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate la 
vanzare pachetul de bunuri mobile: 
BUNURI MOBILE: -Aparate aer condi-
tionat, anvelope, autovehicule, echipa-
mente birotica, diverse, echipamente 
antiefractie, electrocasnice, electronice, 
investitii, kituri pentru aparate de jocuri, 
licente software, mobilier, obiecte sani-
tare, obiecte reclama, scule, aparate 
jocuri/sloturi, stingatoare, telefoane. 
Pretul de pornire a licitatiei este de 
10.564.294,53 lei exclusiv TVA, reprezen-
tand 50% din valoarea stabilita prin 
raportul de evaluare. Licitatiile se vor 
desfasura in conformitate cu prevederile 
Regulamentului de vanzare si ale art. 
846 alin.9 Cod proc.civ. Participantii la 
licitatie vor trebui sa achizitioneze pana 
la data si ora licitatiei Caietul de Sarcini 
ce cuprinde Regulamentul de vanzare 
unde se regaseste lista cu bunurile scoase 
la licitatie. Pretul caietului de sarcini este 
de 1.000 Euro, exclusiv TVA, pentru 
pachetul de bunuri mobile. Contrava-
loarea caietului de sarcini se va achita 
prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726, deschis la ING Bank 
sucursala Dorobanti,pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL sau in numerar la sediul lichidato-
rului judiciar din București, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, sector 1. Participarea la lici-
tatie este conditionata de consemnarea 
in contul nr. RO18 BREL 0002 0017 
4502 0100, deschis la Libra Internet 
Bank SA, cel tarziu pana la data si ora 
sedintei de licitatie, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire al licitatiei pentru 
fiecare bun pentru care se liciteaza. Lista 
cu toate bunurile scoase la licitatie se 
poate obtine de la lichidatorul judiciar. 
Prima sedinta de licitatie a fost fixata in 
data de 25.09.2019, ora 14.00 iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
licitatia se va relua in fiecare zi de mier-
curi, ora 14.00, pana la sfarsitul anului 
2019. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare 
sunati la 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com. 

l Debitorul SC Egea Prod SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Teren situat in Mun. Ploiesti, 
Str. Valeni, Nr. 31B, Judet Prahova, 

avand suprafata de 289mp. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 24.280,00 
Euro exclusiv TVA; Pretul caietului de 
sarcini pentru imobil ”teren„ aflat in 
proprietatea EGEA PROD SRL este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru imobil, repre-
zinta 20% din valoarea de piata exclusiv 
TVA, din Raportul de evaluare;Partici-
parea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO09 BACX 
0000 0017 0621 9000 deschis la 
UniCredit Bank SA, pana la ora 14.00 
am din preziua stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a 
licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Caietului de sarcini pentru 
proprietatea imobiliara de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru imobilul – 
teren – prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 26.09.2019 ora 15:00, 
iar daca terenul nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data 10.10.2019; 
24.10.2019; 07.11.2019; 21.11.2019, ora 
15:00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii 
suplimentare sunati  la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare cu un 
telefon in prealabil dl. Cristian Ciocan, 
0753.999.028.Anuntul poate fi vizualizat 
si pe site www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul Gasoil Service SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 
1.VOLKSWAGEN Golf III, nr. inmatri-
culare PH-21-GSO, an fabricatie 1994, 
pret pornire licitatie – 230,00 Euro 
exclusiv TVA; 2.FORD Fusion, nr. inma-
triculare PH-02-GSO, an fabricatie 2007, 
pret pornire licitatie – 1.350,00 Euro 
exclusiv TVA; 3.RENAULT Megane 
Scenic nr. inmatriculare  PH-01-GSO, an 
fabricatie 2000, pret pornire licitatie – 
550,00 Euro exclusiv TVA;4.DACIA 
Logan, nr. inmatriculare  PH-36-MRM, 
an fabricatie 2005, pret pornire licitatie – 
700,00 Euro exclusiv TVA; 5.FIAT Doblo, 
nr. inmatriculare  PH-12-RDO, an fabri-
catie 2006, pret pornire licitatie – 650,00 
Euro exclusiv TVA; 6.RENAULT Modus, 
nr. inmatriculare  PH-20-GSO, an fabri-
catie 2007, pret pornire licitatie – 1.000,00 
Euro exclusiv TVA; 7.SUZUKY SX 4 - 
avariat, nr. inmatriculare PH-36-CRM, 
an fabricatie 2012,  pret pornire licitatie 
– 2.100,00 Euro exclusiv TVA. -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru autoturismele 
apartinand GASOIL SERVICE SRL 
reprezinta 50% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun in parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de 
la lichidatorul judiciar cu un telefon in 
prealabil la 021.318.74.25. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consem-
narea in contul nr. RO91 BREL 0002 
0018 9391 0100 deschis la LIBRA 
INTERNET BANK -Suc. Ploiesti pana 
la ora 14.00 am din preziua  stabilita lici-
tatiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Regulamentelor de licitatie 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru autoturisme prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 20.09.2019, 
ora 13:00, iar daca bunurile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor fi in data de 27.09.2019; 
04.10.2019; 11.10.2019; 18.10.2019, ora 
13:00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Municipiul Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru 
relatii suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si vizio-
nare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan.

l Debitorul Vialis Edil SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Mijloace fixe, apartinand 
VIALIS EDIL SRL in valoare de 
38.573,87 Lei exclusiv TVA. - Pretul de 
pornire al licitatilor pentru mijloacele 
fixe apartinand VIALIS EDIL SRL, 
reprezinta 55% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun in parte. 
Listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de 
la lichidatorul judiciar cu un telefon in 
prealabil la 021.318.74.25. Participarea 
la licitatie este conditionata de: -consem-
narea in contul nr. RO16 BACX 0000 
0017 0714 6000 deschis la UniCredit 
Bank SA, pana la ora 14.00 am din 
preziua  stabilita licitaţiei, a garantiei de 
10% din pretul de pornire a licitatiei; 
-achizitionarea pana la aceeasi data a 
Regulamentului de licitatie pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloacele fixe, prima sedinta de licitatie 
a fost fixata in data de 26.09.2019, ora 
11.00, iar daca bunurile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 03.10.2019; 
10.10.2019; 17.10.2019; 24.10.2019, ora 
11.00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 44A, Judet Prahova. Pentru 
relatii suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si vizio-
nare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. 

l Continental 2000 SPRL vinde prin 
licitație publică în data de 25 septem-
brie 2019, ora 10.00, bunurile următoa-
relor societăți comerciale aflate în 
faliment: SMOG 4X4 SRL -1.Land 
Rover Range Rover, an fabricație 2008, 
diesel, 200kw, culoare albastru, funcțio-
nală, caroserie cu pete de corodare, 
406.108km, 20.480Lei; 2.Dacia Logan, 
an fabricație 2008, diesel, 1461cmc, 
50kw, funcțională, caroserie cu pete de 
corodare, 299.000km, 4.905Lei; 3.Stoc 
de marfă -accesorii auto, 21.125Lei. 
MAGO TRANSPORT SRL -1.Teren 
intravilan situat în com.Vâlcele, jud.
Covasna, în suprafață de 65.121mp. 
Preț 1.79Eur/mp, 116.567Euro; 2.
Ferma situată în loc.Araci, str.După 
Garduri, nr.351, județul Covasna, 
înscr i sa  în  CF nr.23368 ,  nr.
cad.23368-C1 a loc.Vâlcele, compusă 
din teren intravilan în suprafață de 
4824mp, atelier depozit combustibil 
WC -235mp, șopron metalic -540mp, 
adăpost animale -873 mp și sală de 
muls -282 mp. Preț total: 207.385Lei. 
TRANS KURIER SRL -1.Teren de 
construcție intravilan situat în locali-
tatea Arcuș, jud.Covasna- zona 
„Folyam” -în suprafață de 5800mp. 
Preț: 262.000Lei; 2.Teren de construcție 
intravilan situat în localitatea Arcuș, 
jud.Covasna- zona „folyam” -în supra-
față de 7600mp. PUZ -Depozite 
Vamale Arcuș. Terenurile sunt situate 
lângă depozitele vamale Arcuș, la o 
distanță de cca.250m de DN12 ce leagă 
Sf.Gheorghe de Miercurea Ciuc. Preț: 
362.000Lei. Ședințele de licitație se vor 
relua săptămânal, în fiecare miercuri, 
la ora 10.00, până la data vânzării. 
UNIVERSAL TEHNOPROIECT SRL 
-Teren intravilan în suprafață de 
6000mp situat în loc.Codlea, județul 
Brașov, în apropiere de Mecanica 
Codlea. Terenul are acces auto, iar apă, 
canalizare, electricitate, gaze se află în 
apropiere- 57.400Lei. THOMAS 
MOBIL IMPEX SRL -1.Cherestea de 
stejar 20mc- 22.800Lei. 2.Dispozitiv de 
aplicat adeziv- 215Lei. Mașină de 
șfefuit Heesemann- 6475Lei. Fierăstrău 
pendular- 431Lei. ENIMED PRIM 
SRL -Electrocardiograf cu 12 canale 

BTL 08 LT EKG- 4300Lei. TIP 
TRANS SRL -Teren intravilan în 
suprafață de 7357mp situată în loc.
Zagon -29.590Lei. Licitația se va relua 
săptămânal, în ziua de miercuri, la ora 
10.00. PRODUCTIE FRUMOASA 
SRL -Autotractor Roman forestier an 
fabricație 1980, nefuncțional- 5.225Lei; 
Semiremorcă transport forestier- 
2.177Lei; Gater Banzic- 1.524Lei; 
Fierăstrău panglică- 3.483Lei. Conti-
nental 2000 SPRL oferă spre vânzare 
prin negociere directă bunurile urmă-
toarelor societăți comerciale aflate în 
faliment: PILATIMPEX SRL -Bunuri 
mobile compuse din: Dacia 1304 RI 
nefuncțională, dezmembrată- 377Lei; 
fierăstrău cu banda orizontală FBO 
600- 490Lei; compresor de aer Fortek 
850/500- 1244Lei; dispozitiv de ceapră-
zuit cu panglică- 377Lei. BISH IMP SRL 
-casă în loc.Hătuica, com.Catalina, 
nr.125, județul Covasna, compus din 
bucătărie de vară și grădină, în supra-
față totală de 622mp; Utilități: energie 
electrică, rețea telefonie, acces auto 
-drum asfaltat. MAGOR SERVICII 
SRL -Linie de polimerizare/fabricație 
aracet, an fabricație 1999, nefuncțio-
nală- 17.800Lei. La prețurile de pornire 
se adaugă TVA. Vânzările vor avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Sfântu 
Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, 
ap.4, parter. Pentru participarea la lici-
tație este obligatorie achiziționarea 
caietului de sarcini. Garanția de parti-
cipare la licitație/negociere directă este 
de 10% din prețul de pornire. Infor-
mații prin e-mail: contact@conti-
nental2000.ro sau la telefoanele: 
0267.311.644, 0728.137.515 și pe pagina 
de internet: www.continental2000.ro.

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator pentru 
autorizarea activităţii la terţi al societăţii 
STREAMER SRL cu sediul în Teiuș, 
strada Avram Iancu nr. 66, jud. Alba, 
având J01/107/2008, CUI 23128972. Îl 
declar nul.

l Pierdut plan amplasament pe 
numelee Nicula Gheorghe, com. Cioro-
gârla, Ilfov, str. Mare nr. 30, cu autori-
zaţie de construcţie nr. 58 din 20.05.2009.

l Pierdut act de concesiune cu nr. 1064 
pe numele Obretin Gheorghe.

l Se declară pierdute documentele  
aferente casei de marcat ale firmei SC 
Gemelli Concept SRL: declaraţie insta-
lare, carte de intervenţie, registru special, 
adresă cu nr. de ordin eliberat de ANAF 
aferent casei de marcat marca Datecs, 
model MP -55B, instalată la punctul de 
lucru din str. Cernișoara nr. 18A, având 
seria de fabricaţie 15101810 și seria 
fiscală MB0363182449. Firma SC 
Gemelli Concept SRL cu sediul social în 
str. Murguţa nr. 5, bl.10, sc. 1, ap. 4, 
sector 6, București, CUI 34851826, 
J40/9574/04.08.2015 cu punct de lucru în 
str. Cernișoara nr. 18A, sector 6, Bucu-
rești. 

l Mâncare La Măriuța SRL declară 
piedute și nule Certificat Constatator 
1385/11.01.2018 și Certificat constatator 
111759/27.12.2017 pt.toate activitățile 
declarate la sediul social, sediul secundar 
și terți.

l Pierdut card tahograf, CPI, ADR, 
eliberate de ARR, aparținând lui Iliuță 
Valentin Dragoș. Se declară nule.

l Iteck Renewable Energy Solutions 
SRL, J05/1073/2012: anunţă pierderea 
certificatului de înregistrare, certifica-
telor constatatoare pentru sediu, terți, 
punct de lucru. Se declară nule.


