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OFERTE SERVICIU
l Angajam conducatori auto 
pentru bena24to, Ro-Italia, 
telefon: 0751410112.

l SC Cow Genetics SRL, anga-
jeaza Ingrijitor farmacii, cabinete 
veterinare, in conditii avanta-
joase. Asteptam CV la adresa de 
mail: contact@hgenetics.ro.

l Angajam manipulanti marfa, 
ambalatori manuali; salariu 
atractiv, Voluntari, Ilfov. Tel: 
0735207268.

l Hotel Oxford si Hotel Malibu 
Din Mamaia angajeaza in conditii 
foarte avantajoase: receptioner, 
camerista, bucatar sef, bucatar, 
bufetier, ospatari si ajutori de 
ospatari cu experienta. Oferim 
Cazare, detalii la 0735.333.103, 
office@hoteloxford.ro.

l Firmă de construcţii angajează 
pentru punct de lucru Timişoara: 
-finisor, lăcătuş, sudor, dulgher, 
fierar betonist; -Macaragiu - califi-
care macaragiu GRUPA B - 
manevrează macarale deplasabile 
pe căi cu şină de rulare având 
braţ şi platformă rotitoare; -Maşi-
nist pod rulant - macaragiu grupa 
E. OFERIM: cazare, 2 mese/zi, 
salariul atractiv+tichete masă 
val.15 lei+bonus relocare+prime 
de sărbători. Se cere şi se oferă 
seriozitate. Menţionăm că se 
decontează transportul acasă o 
dată la trei  săptămâni. Candi-
daţii interesaţi pot obţine detalii 
suplimentare la numărul de 
telefon 0745.474741 de luni până 
vineri în intervalul orar 08:00-
16:00.

l Primăria Comunei Curtişoara, 
cu sediul în localitatea Curtişoara, 
strada Eroilor, numărul 75, 
judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: şef serviciu 
voluntar pentru situații de 
u r g e n ț ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 13.06.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
15.06.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: studii medii; 
-vechime: minim 10 ani; -permis 
de conducere categoria B; -domi-
ciliul stabil pe raza unității admi-
nistrativ-teritoriale Curtişoara. 
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 primăriei din 
strada Eroilor, nr.75. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Curti-
şoara, persoană de contact: Baicu 

Nicoleta, telefon: 0249.470.004, 
e-mail: primariacurtisoara@
yahoo.com.

l Primăria Bozovici, judeţul 
Caraş-Severin, organizează 
concurs pentru post contractual 
vacant, cu durată determinată, 
responsabil financiar pentru 
proiectul finanţat din fonduri 
europene „Canalizare menajeră şi 
staţie de epurare Comuna Bozo-
vici, judeţul Caraş-Severin”, 
conform HG 286/2011, actuali-
zată. Cerinţe minime: -Studii 
superioare economice absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalent; 
-Vechime în specialitatea studi-
ilor: 5 ani; -Experienţă profesio-
nală specifică în domeniul 
managementului financiar al 
proiectelor; -Cunoştinţe de 
operare pe calculator nivel mediu 
(Windows, Excel, Word). Data-li-
mită până la care candidaţii vor 
depune dosarele este 10 zile lucră-
toare de la afişare, la sediul insti-
tuţiei. Concursul va avea loc la 
sediul instituţiei astfel: -proba 
scrisă în data de 08.06.2018, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
11.06.2018, ora 10.00. Informaţii 
suplimentare la: 0255.242.612 sau 
pe: www.primariabozovici.ro.

l Primăria Comunei Urdari, 
județul Gorj, cu sediul în comuna 
Urdari, satul Urdari, nr.83, orga-
nizează concurs de recrutare în 
vederea ocupării postului contrac-
tual vacant de guard (femeie de 
serviciu) în cadrul compartimen-
tului utilități publice din aparatul 
de specialitate al primarului. Se 
vor respecta condiţiile generale 
stabi l i te  de art .3  din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
de participare specifice pentru 
postul guard (femeie de serviciu): 
-studii liceale cu diplomă de baca-
laureat; -fără vechime în muncă. 
Condiţiile de desfăşurare a 
concursului: Concursul va avea 
loc în data de 05 iunie 2018, ora 
10.00, proba scrisă, în data de 07 
iunie 2018, ora 10.00, interviul, la 
sediul Primăriei Comunei Urdari, 
judeţul Gorj. Depunerea dosa-
relor se face în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării 
anunţului, la sediul Primăriei 
Comunei Urdari (11.05.2018-
24.05.2018). Relații suplimentare 
se pot obţine la nr.de telefon: 
0253.233.465 sau 0728.842.196, 
persoană de contact: Sanda 
Elena- secretarul comunei Urdari.

l Primăria Oraşului Panciu, cu 
sediul în Panciu, strada Titu 
Maiorescu,  nr.15 ,  județul 
Vrancea, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: consilier, 

grad profesional IA. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: superioare 
tehnice absolvite cu diplomă de 
licenţă; -cunoştinţe de operare, 
introducere, validare şi prelucrare 
date -nivel mediu; -absolvent curs 
manager de proiect; -vechimea în 
muncă  necesară  ocupăr i i 
postului: minimum 5 ani. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -Proba scrisă: 5 iunie 
2018, ora 10.00, la sediul institu-
ţiei; -Proba interviu: 7 iunie 2018, 
ora 13.00, la sediul instituţiei. 
Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la afişare, la sediul 
instituţiei. Date contact: Drimba 
Mihaela, telefon: 0237.275.811.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, str.
Spitalului, nr.4, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractual 
temporar vacante de: asistent 
medical debutant -un post la 
Secţia Pediatrie a Spitalului 
Orăşenesc Făget, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul pentru 
ocuparea postului se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 25 
mai 2018, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 25 mai 2018, ora 
12.00; -Proba interviu în data de 
25 mai 2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii generale: -îndeplinesc 
condiţiile de studii; -nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii speci-
fice: asistent medical debutant: 
-studii şcoală postliceală sanitară, 
vechimea în specialitate nu este 
necesară. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 17 mai 2018, ora 
15.00, la sediul Spitalului Orăşe-
nesc Făget, str.Spitalului, nr.4. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Orăşenesc Făget, 
persoană de contact: 
Chelariu Belinda, 
telefon: 0256.320.860, 
i n t . 1 9 ,  f a x : 
0256.320.039.

l Primăria Munici-
piului Dorohoi organi-
zează concurs în data 
de 05.06.2018  orele 
10.00 proba scrisă  şi în 
data de 11.06.2018 
interv iu l   pentru 
ocuparea a 3 funcții 
c o n t r a c t u a l e  d e 
execuție contractuale, 

vacante, perioadă ndeterminată 
,la Casa de Cultură  municipală  
Dorohoi, respectiv: Au fost stabi-
lite următoarele condiţii de parti-
cipare la concurs: Condiții 
generale: -să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute la 3 al Regulamen-
tu lu i -cadru  aprobat  pr in 
Hotărârea Guvernului nr. 286 din 
23 martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: Condiții 
specifice pentru: -1(un) post de 
referent de specialitate II: -studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diploma de licență sau 
similar; -specialitatea studiilor: 
Facultatea de Științe Economice 
ş i  Administraț ie  Publ ică . 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 6 luni; -2(două) posturi de 
referent ii, studii medii: -studii 
medii: liceul  absolvit cu diploma 
de bacalaureat; - vechime în 
specialitatea studiilor: minim 6 
luni. Dosarele de înscriere se pot 
depune la Compartimentul 
resurse umane, în termen de 10 de 
zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului.  Pentru relaţii 
suplimentare vă puteţi adresa la 
Compartimentul resurse umane, 
din cadrul Primăriei Municipiului 
Dorohoi sau la tel. 0231/610133, 
interior 114.

l U.M. 02122 Bucuresti din 
Ministerul Apararii Nationale 
organizeaza concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante de 
personal civil contractual pe peri-
oada nedeterminata, astfel: 2 
posturi de Muncitor necalificat 
I-Popota:  -proba practica 
06.06.2018, ora 08.00; -interviu 
12.06.2018, ora 10.30; -data limita 
de depunere a dosarelor este 
24.05.2018, ora 15.00; - studii 
necesare :sa fie absolvent al unor 
studii medii sau generale; - 
vechime in munca- minim 3 ani. 1 
post de Muncitor calificat I(fo-
chist): -proba scrisa 04.06.2018, 
ora 10.30; -interviu 08.06.2018, 
ora 10.30; - data limita de depu-
nere a dosarelor este 24.05.2018, 
ora 15.00; - studii necesare:sa fie 
absolvent a unor studii medii sau 
generale si cel putin al unui curs 
ori program de perfectionare si/
sau specializare in domeniul 
postului; -vechime in munca 
minim 9 ani; -vechime in meserie 

in domeniul postului -minim 2 
ani; -sa detina autorizatie 
I.S.C.I.R. in domeniul postului, in 
termen de valabilitate. Depunerea 
dosarelor si organizarea concur-
surilor, se vor face la sediul 
U.M.02122 Bucuresti, Str.Insti-
tutul Medico-Militar, nr.3-5, 
Sector 1, Bucuresti, unde vor fi 
afisate si detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale 
secretariatului ,  la  telefon 
021/3196006, int.184.

l Consiliul Judeţean Suceava 
anunţă: Consiliul Judeţean 
Suceava organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale de execuţie vacante de 
salvator montan gradul I, 1/2 
normă, la Serviciul Public 
Salvamont Suceava. Concursul se 
organizează la sediul Consiliului 
Judeţean Suceava, în data de 
04.06.2018, orele 10,00, proba 
scrisă. Interviul va avea loc 
într-un termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. I. Condiţii generale: 
-candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 
3 din Regulamentul -cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
II. Condiţiile specifice: -studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în speciali-
tatea studiilor de minimum 4 ani 
şi 6 luni; -atestat “salvator 
montan” eliberat de Asociaţia 
Naţională a Salvatorilor Montani 
din România. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data afişării anunțului, la regis-
tratura Consiliului Judeţean 
Suceava din str. Ștefan cel Mare 
nr. 36. Relaţii suplimentare cu 
privire la conţinutul dosarului, 
bibliografie, etc. se pot obţine de 
la: -avizierul instituţiei şi pagina 
web www.cjsuceava.ro; -secretarul 
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comisiei, tel. 0230/210148 -inte-
rior 106.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. 
Alexandru Gafencu”, cu sediul în 
localitatea Constanţa, Bdul 
Mamaia nr. 96, judeţul Constanţa 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de execuţie, de personal 
civil contractual, pe durată nede-
terminată, astfel: -asistent 
medical debutant de laborator în 
Laboratorul microbiologie şi 
hematologie din Laboratorul 
analize medicale, studii postli-
ceale sanitare de laborator = 1 
post. Termen de depunere al 
dosarelor de concurs, la sediul 
Spitalului Militar de Urgenţă 
Constanţa: 24.05.2018, orele 
15.30. Concursurile se vor desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data 
de 19.06.2018, începând cu ora 
10.00; -Proba practică în data de 
22.06.2018, începând cu ora 
08.30; -Proba de interviu în data 
de 27.06.2018, începând cu ora 
10.00. Loc de desfăşurare: sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare: la 
sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa. Persoană de 
contact: p.c.c. Semco Vera, tel. 
0241660390/ interior 107.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. 
Alexandru Gafencu”, cu sediul în 
localitatea Constanţa, Bdul 
Mamaia nr. 96, judeţul Constanţa 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de execuţie, de personal 
civil contractual, pe durată nede-
terminată, astfel: -asistent 
medical debutant generalist în 
Compartimentul boli infecţioase, 
studii postliceale sanitare = 1 
post. Termen de depunere al 
dosarelor de concurs, la sediul 
Spitalului Militar de Urgenţă 
Constanţa: 24.05.2018, orele 
15.30. Concursurile se vor desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data 
de 03.07.2018, începând cu ora 
10.00; -Proba practică în data de 
06.07.2018, începând cu ora 
08.30; -Proba de interviu în data 
de 11.07.2018, începând cu ora 
10.00. Loc de desfăşurare: sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare: la 
sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa. Persoană de 
contact: p.c.c. Semco Vera, tel. 
0241660390/ interior 107.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. 
Alexandru Gafencu”, cu sediul în 
localitatea Constanţa, Bdul 
Mamaia nr. 96, judeţul Constanţa 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de execuţie, de personal 
civil contractual, pe durată nede-
terminată, astfel: -îngrijitoare în 
secţia medicină internă = 1 post. 
Termen de depunere al dosarelor 
de concurs, la sediul Spitalului 

Militar de Urgenţă Constanţa: 
24.05.2018, orele 15.30. Concur-
surile se vor desfăşura astfel: 
-Proba practică în data de 
05.06.2018, începând cu ora 
08.30; -Proba de interviu în data 
de 08.06.2018, începând cu ora 
10.00. Loc de desfăşurare: sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare: la 
sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa. Persoană de 
contact: p.c.c. Ilie Marius, tel. 
0241660390/ interior 106.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. 
Alexandru Gafencu”, cu sediul în 
localitatea Constanţa, Bdul 
Mamaia nr. 96, judeţul Constanţa 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de execuţie, de personal 
civil contractual, pe durată nede-
terminată, astfel: -paznic în 
formaţia pază, studii medii sau 
generale, certificat calificare/ 
atestat agent pază = 1 post. 
Termen de depunere al dosarelor 
de concurs, la sediul Spitalului 
Militar de Urgenţă Constanţa: 
24.05.2018, orele 15.30. Concur-
surile se vor desfăşura astfel: 
-Proba practică în data de 
05.06.2018, începând cu ora 
08.30; -Proba de interviu în data 
de 08.06.2018, începând cu ora 
10.00. Loc de desfăşurare: sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare: la 
sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa. Persoană de 
contact: p.c.c. Semco Vera, tel. 
0241660390/ interior 107.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. 
Alexandru Gafencu”, cu sediul în 
localitatea Constanţa, Bdul 
Mamaia nr. 96, judeţul Constanţa 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de execuţie, de personal 
civil contractual, pe durată nede-
terminată, astfel: -psiholog practi-
c a n t  î n  C o m p a r t i m e n t u l 
psihiatrie din secţia medicină 
internă, studii universitare cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
psihologiei, atestat de liberă prac-
tică în specializarea psihologie 
clinică, minim 1 an vechime ca 
psiholog stagiar = 1 post. Termen 
de depunere al dosarelor de 
concurs, la sediul Spitalului 
Militar de Urgenţă Constanţa: 
24.05.2018, orele 15.30. Concur-
surile se vor desfăşura astfel: 
-Proba scr i să  în  data  de 
24.07.2018, începând cu ora 
10.00; -Proba de interviu în data 
de 27.07.2018, începând cu ora 
10.00. Loc de desfăşurare: sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare: la 
sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa. Persoană de 
contact: p.c.c. Ilie Marius, tel. 
0241660390/ interior 107.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. 
Alexandru Gafencu”, cu sediul în 

localitatea Constanţa, Bdul 
Mamaia nr. 96, judeţul Constanţa 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de execuţie, de personal 
civil contractual, pe durată nede-
terminată, astfel: -asistent 
medical debutant generalist în în 
Biroul managementul calităţii 
serviciilor medicale = 1 post. 
Condiţi i  specifice privind 
ocuparea postului: -studii superi-
oare cu licenţă în asistenţă medi-
cală generală, -curs de pregătire 
în domeniul calităţii serviciilor 
medicale organizat de Şcoala 
Naţională de Sănătate Publică, 
Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar Bucureşti sau 
de Autoritatea Naţională pentru 
Calificări sau dovada înscrierii şi 
achitării acestui curs, -cunoştinţe 
minime operare calculator. 
Termen de depunere al dosarelor 
de concurs, la sediul Spitalului 
Militar de Urgenţă Constanţa: 
24.05.2018, orele 15.30. Concur-
surile se vor desfăşura astfel: 
-Proba scr i să  în  data  de 
17.07.2018, începând cu ora 
10.00; -Proba de interviu în data 
de 20.07.2018, începând cu ora 
10.00. Loc de desfăşurare: sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare: la 
sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa. Persoană de 
contact: p.c.c. Semco Vera, 
tel.0241660390/ interior 107.

l Complexul Multifuncțional 
„Caraiman”, Str. Caraiman nr. 
33a, sector 1, Bucureşti, organi-
zează concurs în data de 
18.06.2018, ora 10.00 proba scrisă 
(data şi ora interviului fiind 
comunicate ulterior) în vederea 
ocupării următoarelor funcţii 
publice de execuție vacante: 1 
post  consilier I principal 
(condiţii: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalenta în asis-
tenţă socială; vechime minim 5 
ani în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice), 1 
post consilier I asistent (condiţii: 
studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalenta în asistenţă 
socială; vechime minim 1 an în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice); 1 post 
consilier juridic I superior 
(condiţii: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalenta în 
ştiinţe juridice; vechime minim 9 
ani în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice);  
1 post consilier I superior 
(condiţii: studii universitare de 

licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalenta în 
ştiinţe administrative; vechime 
minim 9 ani în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice);  1 post consilier I asis-
tent (condiţii: studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalenta în 
ştiinţe juridice; vechime minim 1 
an în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice); 1 
post consilier I debutant (condiţii: 
studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalenta în ştiinţe econo-
mice; nu este necesară vechime în 
specialitatea studiilor); Concursul 
se va desfasura la sediul C.M. 
„Caraiman”. Dosarul de concurs 
se depune în perioada 10.05. 
–29.05.2018. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul instituţiei ş 
la telefon 021/224.40.73. int.120.

l Direcţia Generală Afaceri 
Europene, Schengen şi Relaţii 
Internaţionale organizează 
concurs în vederea încadrării, pe 
perioadă determinată (până la 
31.08.2019), prin recrutare din 
sursă externă, în condiţiile Legii 
nr. 53/2003 –Codul Muncii, repu-
blicată, Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regu-
lamentului– cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, Hotărârii 
Guvernului nr. 355/2007 privind 
supravegherea sănătăţii lucrăto-
rilor, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Ordinului M.A.I. 
nr. 291/2011 privind Normele 
metodologice de supraveghere a 
sănătății lucrătorilor, Procedurii 
nr. 4244380 din 03.10.2013 
privind algoritmul şi responsabi-
litățile personalului implicat în 
activitatea de examinare medi-
cală pentru încadrarea persona-
lului contractual în unitățile 
Ministerului Afacerilor Interne, 
având în vedere Memorandumul 
cu tema: “Aprobarea deblocării 
unor posturi vacante în M.A.I. 
pentru pregătirea şi exercitarea 
preşedinţiei României la Consi-
liul Uniunii Europene” nr. 
20/4739 din 15.03.2018, a 6 
posturi de consilier gradul II-IA 
în cadrul Direcţiei Procese Euro-
pene Orizontale şi Coordonarea 
Ins t i tu ţ i i lor  Prefec tu lu i– 

Compartimentul PRES RO, a 3 
posturi de consilier gradul II-IA 
în cadrul Direcţiei Procese Euro-
pene Orizontale şi Coordonarea 
Ins t i tu ţ i i lor  Prefec tu lu i– 
Compartimentul Reforma Insti-
tuţională a Uniunii Europene, şi 
a 6 posturi de referent de specia-
litate gradul II-IA în cadrul 
Serviciului Protocol Extern. Pot 
participa la concursul organizat 
pentru ocuparea postului 
sus-menţionat persoanele care 
îndeplinesc următoarele condiții: 
Condiţii specifice: 1. Cu privire la 
pregătirea candidaţilor: a) pregă-
tirea de bază: -să deţină diplomă 
de licenţă în unul dintre dome-
niile fundamentale: ştiinţe 
sociale, ştiinţe inginereşti, ştiinţe 
umaniste şi/sau arte; b) alte 
cunoştinţe:  Cunoştinţe de 
operare/ programare pe calcu-
lator şi nivel de cunoaştere: 
-Utilizarea Windows (sau alt 
sistem de operare pentru mana-
gementul, transferul, stocarea şi 
copierea datelor); -Utilizarea 
programelor de procesare de text 
pentru redactarea şi modificarea 
documentelor, inclusiv încorpo-
rarea de tabele; -Utilizarea 
programelor de e-mail şi internet. 
c) limbi străine: citit/ scris/ vorbit: 
-limba engleză: citit/ scris/ vorbit 
nivel B1. 2. Candidaţii sunt 
declaraţi apt medical şi apt 
psihologic. Pentru înscrierea la 
concurs candidații vor prezenta 
secretarului comisiei de concurs, 
în zilele lucrătoare, în intervalul 
orar 10:00–14:00, până la data de 
24.05.2018, ora 14.00, la Direcţia 
Generală Management Resurse 
Umane, cu sediul din municipiul 
Bucureşti, str. Intrarea Cristian 
Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, 
Bucureşti, intrarea D, telefon 
021/303.70.80,  int .  11646. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Direcţiei Generale Afaceri 
Europene, Schengen şi Relaţii 
Internaţionale din municipiul 
Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr.1A, 
sector 1, astfel: Selecția dosarelor 
de concurs: 29.05.2018. Pentru 
posturile de consilier gradul II-IA 
în cadrul Direcţiei Procese Euro-
pene Orizontale şi Coordonarea 
Ins t i tu ţ i i lor  Prefec tu lu i– 
Compartimentul PRES RO şi de 
referent de specialitate gradul 
II-IA în cadrul Serviciului 
Protocol Extern proba scrisă va fi 
în data de 26.06.2018 iar proba 
interviului în data de 02.07.2018. 
Pentru posturile de consilier 
gradul II-IA în cadrul Direcţiei 
Procese Europene Orizontale şi 
Coordonarea Instituţiilor Prefec-
tului– Compartimentul Reforma 
Instituţională a Uniunii Euro-
pene proba scrisă va fi în data de 
27.06.2018 iar proba interviului 
în data de 03.07.2018. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 021/303.70.80, interior 
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11646, în zilele lucrătoare sau la 
sediul Direcţiei Generale Mana-
gement Resurse Umane, din 
municipiul  Bucureşti ,  str. 
Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 
1-3, sector 1, intrarea D, precum 
şi pe pagina de internet a M.A.I. 
la adresa www.mai.gov.ro, secţi-
unea Carieră/Anunţuri.

ERATĂ  
l Spitalul Clinic de Obstetrică 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, cu sediul în 
Calea Giuleşti Nr. 5, Sector 6, 
reprezentată legal prin Manager 
Dr. Moisa Ovidiu Marcel, solicită 
prin prezenta rectificarea anun-
țului cu nr. de inregistrare 
3730/04.05.2018 publicat în 
Ziarul Jurnalul Naţional in data 
de 09.05.2018,  după cum 
urmează: - în loc de: Asistent 
medical generalist cu studii supe-
rioare-Sectia ATI, 1 post vacant 
(contractual) - se va citi: Asistent 
medical generalist  cu studii Post-
liceale-Sectia ATI, 1 post vacant 
(contractual).

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând casă mare, central în 
Oradea. Relaţii  la telefon 
0721.773033.

l Vând casă şi teren, comuna 
Brăduleţ (Argeş). Detalii, tel. 
0784535335.

CITAȚII  
l Subsemnata Urlăţeanu Jeni 
chem în judecată pe pârâtul Urlă-
ţeanu Nicola Robertino în dosarul 
nr. 2989/215/2018 în data de 
17.05.2018, Judecătoria Craiova.

l Se citează Tăbăcelea Elena, 
Ozoreanu Sorin şi Ozoreanu 
Crina la Judecătoria Botoşani, în 
dosarul nr. 14811/193/2017, 
termen 30.05.2018.

l Numita Tița M. Florica, cu 
domiciliul în com. Sineşti, sat 
Ciucheți, jud. Vâlcea, este citată 
în dosar nr. 2868/271/2017, în 
data de 13.06.2018, ora 9.00, la 
Judecătoria Horezu – proces 
divorț.

l Dragomir Gabriela vă comu-
nicăm că în data de 10.05.2018, 
sunteţi citată pentru dezbaterea 
succesiunii, privind defunctul 
Dragomir Gheorghe, decedat 
26.04.2009.

DIVERSE  
l Subsemnatul Olteanu Dragos, 
imi prezint scuzele, in mod public, 
pentru acuzatiile calomnioase 
aduse domnului Sas Laszlo si 
sotiei acestuia. Imi pare rau si imi 
retrag orice acuzatie.

l Castigatorii Tombolei C&A 
Customer Expirience in urma 
extragerii din luna Aprilie 2018, 
premiile constau intr-un voucher 
in valoare de 400 ron, sunt: 
Monica Florea, Florentina Rosca, 
Gabriel, Ciocan, Sava Madalina, 
Ștefania antonia Danciu.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, în cali-
tate de lichidator judiciar al Karo 
Prod Total SRL desemnat prin 
Hotararea nr.2444 din data de 
23.04.2018, pronunţată de Tribu-
nalul Bucureşti -  Secţia a VII -a 
Civilă,  în dosar nr. 30581/3/2017, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedură simplificată 
prevazută de Legea nr. 85/2014  
împotriva Karo Prod Total SRL, 
cu sediul social în Bucureşti 
Sectorul 4, Str. Sg. Iriceanu Ion, 
Nr. 14, Bloc 158, Scara 1, Etaj 6, 
Ap. 36 si sediul social in Bucureşti 
Sectorul 3, B-dul Theodor 
Pa l lady ,  Nr.  43 -45 ,  CUI 
15893477, nr. de ordine în regis-

trul comerţului J40/15162/2003.  
Persoanele fizice şi juridice care 
înregistrează un drept de creanţă 
împotriva Karo Prod Total Srl vor 
formula declaraţie de creanţă 
care va fi inregistrată la grefa 
Tribunalul Bucureşti - Secţia a 
VII-a Civilă, cu referire la dosarul 
nr. 30581/3/2017, în urmatoarele 
condiţii: a) termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul creanţelor  
07.06.2018; b) termenul limita 
pentru verificarea creanţelor, 
intocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor 15.06.2018; c) termenul 
limita pentru definitivarea tabe-
lului creanţelor la 10.07.2018; d) 
data primei şedinţe a adunarii 
generale a creditorilor 20.06.2018, 
ora 14.00; 
e) adunarea generală a asociaţilor  
Karo Prod Total Srl la data de 
21.05.2018, ora 14.00 la sediul 
lichidatorului judiciar.

l Anunţ public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. SC Casas 
Depot SRL, titularul proiectului, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Hala depozitare mate-
riale de construcţii, showroom, şi 
birouri parter (şi supantă)”, 
propus a fi amplasat în Str.Crista-
lului, nr.6, Bragadiru, jud.Ilfov. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului Bucureşti, 
Sector.6, Aleea Lacul Morii, nr.1 şi 
la sediul SC Casas Depot SRL, 
Str.Dantelei, nr.1B-1C, Bragadiru, 
Ilfov. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov.

l Administratorul Judiciar al SC 
Pagii Serv - Construct SRL, cu 
sediul în Câmpina, B-dul Nicolae 
Bălcescu, nr. 48, Bl. Nefamilişti, 
et. 2, ap. 28, Prah., J29/250/2016, 
CUI 35588370, notifică debi-
toarea, creditorii şi ORC Prahova 
că în dos. nr. 8554/105/2017, aflat 
pe rolul Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei împotriva 
SC Pagii Serv - Construct SRL, 
stabilindu-se: - termen limită de 

depunere a cererilor de admitere 
a creanţelor la data de 09.06.2018; 
-termenul limită de depunere de 
către creditori a opoziţiilor la 10 
zile de la primirea notificării şi 
termenul limită de soluţionare la 
10 zile după formularea acestora; 
- termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar este 19.06.2018; - 
termenul limită pentru definiti-
varea tabelului creanţelor la 
16.07.2018. Rel. Administrator 
judiciar Carduelis Consulting 
IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 
3 3 ,  j u d .  P r a h o v a .  Te l . 
0722.634.777.

l Oraşul Cugir, cod fiscal: 
5146873, cu sediul în oraşul 
Cugir, str.I.L.Caragiale. nr.l, 
judeţul Alba, cod poştal: 515600, 
telefon: 0258.751.001, fax: 
0258.755.394, e-mail: primaria@
primariacugir.ro. 1.Autoritatea 
finanţatoare: Oraşul Cugir, cu 
s e d i u l  î n  o r a ş u l  C u g i r, 
str.I.L.Caragiale, nr.l, judeţul 
Alba, cod poştal: 515600, telefon: 
0258.751.001, fax: 0258.755.394, 
e-mail: primaria@primariacugir.
ro, face cunoscută intenția de a 
atribui contracte de finanțare 
nerambursabilă pentru anul 2018. 
2.Atribuirea contractelor de 
finanțare nerambursabilă acor-
dată de la bugetul local al 
oraşului Cugir se face pentru 
proiecte legate de turism şi 
tineret, în conformitate cu preve-
derile Legii nr.350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursa-
bile din fondurile publice alocate 
pentru activităţi non-profit de 
interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare. 3.Suma 
alocată din bugetul local pentru 
perioada iulie-decembrie 2018 
este de 40.000Lei. 4.Durata 
proiectelor: iulie-decembrie 2018. 
5.Domeniul în cadrul căruia se 
pot finanța proiecte din fonduri 
publice este: „Turism, tineret”. 6.
Documentaţia de solicitare a 
finanţării nerambursabile se poate 
procura de la sediul Primăriei 
Oraşului Cugir, str.I.L.Caragiale, 
nr.l, telefon: 0258.751.001 sau se 
poate descărca de pe site-ul: www.
primariacugir.ro. Data-limită de 
depunere a propunerilor de 
proiecte este 11.06.2018, ora 

16.00, iar perioada de selecție şi 
evaluare este 12-13.06.2018. 
7.Atribuirea contractelor de 
finanțare nerambursabilă se face 
exclusiv pe baza selecției publice 
de proiecte, procedură care 
permite atribuirea unui contract 
de finanțare nerambursabilă din 
fonduri publice, prin selectarea 
acestuia de către o comisie, cu 
respectarea principiilor de atri-
buire a contractelor de finanțare. 
8.Criteriile de evaluare cu puncta-
jele aferente se pot consulta la 
sediul primăriei sau se pot 
descărca de pe site-ul: www.
primariacugir.ro. 9.Solicitanţii vor 
putea depune documentaţia 
prevăzută în Ghidul solicitantului 
la registratura Primăriei Oraşului 
Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.1, 
parter.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Consiliul de 
Administraţie al S.C. IMOPOST 
Developments S.A., cu sediul în 
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 136, 
corp A, etaj 1, camera 17, sector 1, 
înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/13379/2005, CUI 
RO 17832131 ,  convoacă : 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societăţii pentru data 
de 11.06. 2018, ora 12.00. Ședinţa 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor va avea loc la sediul 
societăţii din Bucureşti, Calea 
Grivitei nr. 136, corp A, etaj 1, 
camera 17, sector 1. La Adunarea 
Generală Ordinară sunt invitaţi 
să participe toţi acţionarii aflaţi în 
evidenţa Registrului Acţionarilor 
la data de 08.06.2018. De 
asemenea, sunt invitaţi să parti-
cipe la Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor societăţii şi 
cenzorii societăţii. Pe ordinea de 
zi, sunt înscrise următoarele 
probleme: 1. Prezentarea rapor-
tului Consiliului de Administraţie 
al societăţii pentru anul 2017; 2. 
Prezentarea raportului cenzorilor 
societăţii pentru anul 2017; 3. 
Discutarea, aprobarea sau modifi-
carea, după caz, a situaţiilor 
financiare anuale ale societăţii, pe 
baza raportului Consiliului de 
Administraţie şi al cenzorilor şi 
fixarea dividendului pentru anul 
2017; 4. Pronunţarea asupra 
gestiunii şi activităţii Consiliului 
de Administraţie al societăţii pe 
anul 2017; 5. Stabilirea progra-
mului de activitate al societăţii 
pentru exerciţiul financiar 2018. 
6. Stabilirea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru exerciţiul 
financiar 2018. În situaţia în care 
Adunare Generală Ordinară nu 
va putea delibera şi vota în mod 
valabil, o a doua Adunare Gene-
rală Ordinară este convocată 
pentru ziua de 12.06.2018, la ora 
12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Se precizează că 
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acţionarii ce vor fi împiedicaţi de 
anumite împrejurări să participe 
la Adunarea Generală Ordinară 
vor putea mandata, în conformi-
tate cu art. 125 din Legea 
nr.31/1990 republicată, printr-o 
procură specială o terţă persoană 
care să participe şi să voteze în 
numele lor şi pentru ei, în 
Adunarea Generală Ordinară, în 
condiţiile legii. Procurile speciale 
pot fi ridicate de la sediul socie-
tăţii începând cu data convocării 
şi vor fi depuse spre înregistrare la 
secretariatul adunării până cel 
târziu la data de 11.06.2018, orele 
10.30. Documentele aferente 
şedinţei şi procurile speciale pot fi 
obţinute de la d-na. Stefan Alina– 
administrator: tel. 021.206.68.00. 
Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie Tapai Mihaela.

LICITAȚII  
l Şcoala Gimnazială Berteştii de 
Jos, judeţul Brăila, scoate la lici-
taţie publică în vederea concesio-
nării pe o perioadă de 5 ani un 
teren situat în extravilanul 
comunei Berteştii de Jos în 
suprafaţă de 5,04ha. Licitaţia va 
avea loc la sediul Şcolii Gimna-
ziale Berteştii de Jos, în data de 
14.06.2018, ora 12.00. Data-li-
mită de înscriere este 14.06.2018, 
ora 10.00. Data-limită pentru 
solicitarea eventualelor clarificări 
este 06.06.2018, ora 10.00. Preţul 
de pornire a licitaţiei este de 
746Lei/ha/an. Alte informaţii le 
puteţi obţine de la sediul nostru 
sau la tel.0239.699.907, e-mail: 
scoalabertesti@yahoo.com.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în mun.Slatina, 
str. Bld. Sf. Constantin Brânco-
veanu, nr.3, jud. Olt, organizează, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al 
Mun.Slatina nr. 62/30.03.2017, la 
data de 14.05.2018, ora 12.00, 
licitaţie publică pentru închirierea 
spaţiului destinat comerţ alimen-
taţie publică din incinta Clubului 
Nautic şi de Agrement „Plaja 
Olt” reprezentând foişor din lemn 
în suprafaţă construită la sol de 
27,35 mp, iar suprafaţa utilă de 
23,65 mp. Procurarea documen-
taţiei pentru participarea la lici-
taţie se face de la Clubul Sportiv 
Municipal Slatina, cu sediul în 
m u n . S l a t i n a ,  s t r. B l d . S f .
Constantin Brâncoveanu, nr.3, 
jud.Olt, persoană de contact: 
Cirstea Lidia, telefon/fax: 
0349.881.148, e-mail: csmsla-
tina@yahoo.com. Depunerea 
ofertelor se face la sediul Clubului 
Sportiv Municipal Slatina până la 
data de 14.05.2018, ora 09.00.

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regu-
lamentului de valorificare nr. 

2989/16.05.2017, aprobat în 
cadrul Adunării Generale a 
Credi tor i lor  d in  data  de 
29.05.2017, bunurile imobile 
absolut indispensabile exploa-
tării, aparţinând  debitoarei 
Moldomin SA, împreună cu 
transferul drepturilor dobândite 
şi obligaţiilor asumate prin 
Licenţa de concesiune pentru 
exploatarea minereului cuprifer 
nr. 2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile necesare 
sunt cuprinse în Caietul de 
sarcini care poate fi achiziţionat 
la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, 
Romania, tel. 0040-364-412631, 
fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va 
desfăşura în data de 04 Iunie 
2018, de la ora 10:00, la sediul 
lichidatorului judiciar.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a Complexului 
Restaurant cu spatii de cazare 
Pensiune „Hanul Gazarilor” 
situat in Ploiesti, str. M. Bravu, 
nr. 45, jud. Prahova, (zona 
Stadion Petrolul, la circa 600 m 
distanta de Palatul Adminis-
trativ, de Tribunalul si Parchetul 
PH) inscris in CF nr. 123740 a 
Mun. Ploiesti, finalizat in 2003, 
compus din teren in suprafata de 
720 mp in acte, respectiv 719 mp 
masurata si constructii: C1 – 
Hotel + restaurant (Subsol – 
Crama, o bucatarie, 3 vestiare cu 
wc-uri, magazie, camera frigori-
fica si doua holuri, Parter: resta-
urant, bar, receptie, bucatarie, 
terasa, etaj 1: 7 camere duble si 1 
single, fiecare cu gr. sanitar, 
debara, hol si casa scarii, etaj 2: 7 
camere duble si 1 single fiecare 
cu grup sanitar, casa scarii, hol, 
culoar, etaj 3: 5 camere duble si o 
camera single, spalatorie, camera 
centralei termice, 2 holuri, casa 
scarii, C2 – Anexa + beci, la 
pretul de 319.500 euro exclusiv 
TVA, ce se va achita in lei la 
cursul euro de la data efectuarii 
platii. Daca cumparatorul este o 
persoana inregistrata in scopuri 
de TVA, se va aplica taxarea 
inversa si pretul nu va fi purtator 
de TVA. Pensiunea dispune de 
22 de camere de cazare, restau-
rantul de aprox. 60 locuri, crama 
de aprox. 80 de locuri, teresa de 
aprox. 44 locuri, iar in curte este 
amenajat loc pentru fumat, 
foisor cu masa si scaune si un 
gratar. Imobilul este racordat la 
toate utilitatile avand instalatii 
de apa, instalatie electrica, insta-
latie de incalzire – centrala 
termica proprie pe gaz, retea 
canalizare. Licitatiile publice au 
loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 18.09.2017, a 

Minutei din 20.09.2017 si a Caie-
tului de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
25% din cel stabilit in noul 
raport de evaluare. Sedintele de 
licitatie vor avea loc pe data de: 
1 4 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  2 2 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
2 9 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  0 5 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
1 2 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  1 9 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
26 .06 .2018,  03 .07 .2018 s i 
10.07.2018, orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 
12, bl.33S1, et. 7, cab.7B. Relatii 
suplimentare se obtin de la lichi-
datorul judiciar la telefon 
0344104525 si din caietul de 
sarcini ce se poate procura de la 
sediul acestuia la pretul de 3000 
lei fara TVA.

l Debitorul  SC Agromec 
Gogoşu SA cu sediul in Gogosu, 
jud. Mehedinti, CIF: 1609169, 
J25/248/1991, aflata in proce-
dura de faliment, dosar nr. 
4241/101/2014 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, cu sediul in Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, 
jud. Mehedinti, scoate la vanzare 
bunurile imobile la preturi dimi-
nuate cu 35% fata de raportul de 
evaluare pentru bunurile imobile: 
* Sediu Gogosu* situat in sat 
Gogosu, comuna Gogosu, jud.
Mehedinti la un preţ de pornire 
al licitaţiei de 305.175,00 lei; 
-Bunul imobil *Secția Balta 
Verde* situată în sat Balta Verde, 
comuna Gogoşu, jud. Mehedinți, 
clădire folosită ca birou în stare 
avansată de degradare, atelier 
mecanic, pătul demolat şi teren 
curți construcții cu o suprafață 
de 5073,00 mp. la un preţ de 
pornire al licitaţiei de 34.989,50 
lei;
-Bunul imobil *Secția Ciorobo-
reni* situată în sat Cioroboreni, 
comuna Jiana, jud. Mehedinți, 
compusă din – atelier mecanic, 
magazie şi teren curți construcții 
în suprafață de 5215,00 mp. – 
certificat de atestare a dreptului 
de proprietate seria MO7 nr. 
1301 din data de 04.03.1996, la 
un preţ de pornire al licitaţiei de 
34.775,00 lei; şi bunurile mobile 
diminuate cu 75% față de 
raportul de evaluare: -combină 
C12 serie şasiu 20032 - 3425,00 
lei; -grapă reglabilă GCR 1,7 - 
8,84 lei; -semănătoare SUP 29 
producător Mecanica Ceahlău - 
861,66 lei; -masă sudură - 25,5 
lei; -maşină de găurit - 375,83 lei; 
-maşină de găurit - 298,33 lei; 
-redresor cu seleniu - 87,50 lei; 
-transformator sudură - 232,50 
lei; -transformator sudură - 
232,50 lei; -electrocompresor - 
155,00 lei; -pod rulant cu macara 
monogrindă - 4652,50 lei; -căru-
cior acumulatori - 13,25 lei; 
-sistem manevrat motoare 4 

bucăți - 25,43 lei/buc.; -banc 
încercări electromotoare - 250,00 
lei; -banc centricubat pompe 
injecție - 785,00 lei; -forje cu 2 
focuri - 37,62 lei; -cântar - 37,50 
lei; -dulap metalic 4 bucăți - 
10,93 lei/buc; -stâlpi rețea 
elecrică 29 bucăți - 33,15 lei/buc; 
-rezervor ulei 2 buc. - 187,87 lei/
buc; -pompă sumersibilă CFA 80 
- 2,50 lei; -dulap metalic strehaia 
3 bucăți -6,66 lei/buc; - mobilier 
deteriorat - 55 lei; -autoturism 
Dacia 1307 Pick-Up FT - 342,50 
lei;
Valorile nu conțin TVA. Licitatia 
va avea loc în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi la data de 22.05.2018 orele 
14:00. Participarea la licitatie 
este conditionata de consem-
n a r e a  i n  c o n t u l  n r . 
RO05CARP026001034183RO01 
deschis la Banca Carpatica SA, 
cu cel putin 2 ore inainte de ora 
inceperii licitatiei a unei cautiuni 
de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei si achizitionarea caie-
tului de sarcini. Relatii supli-
m e n t a r e  l a  t e l e f o a n e l e 
0742592183, 0252/354399 sau la 
sediul profesional al lichidato-
rului din Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinti .  Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

l Primaria Comunei Negresti, 
cu sediul în comuna Negreşti, DJ 
156 A, nr. 117,județul Neamt, 
cod poştal  617157, cod fiscal 
17474424, tel/fax 0233 246944, 
organizează licitație publică 
conform OUG nr. 54 / 2006 în 
vederea concesionării teren 
păşune in suprafaţă de 24,6951 
ha. lot IZLAZUL MIC şi 34,6 ha 
lot Slatina Poiana situate în 
extravilanul comunei Negreşti, 
judeţul Neamţ din domeniul 
public al acesteia, în vederea 
întreţinerii prin păşunat. Docu-
mentația de atribuire privind 
organizarea si desfaşurarea 
procedurii de concesionare se 
achiziționează de la sediul 
Primariei Comunei Negreşti la 
prețul de 50 lei. Taxa de partici-
pare la licitație este de 100 lei şi 
se achită prin  plată direct la 
casieria unității. Garanția de 
participare este în cuantum de 
300 lei şi va achitată  prin plată 
direct  la casieria unității. Data 
limita pentru solicitarea clarifi-
cărilor este 04.06.2018, ora 16.00. 
Ofertele vor fi transmise până la 
data de 11.06.2018, ora 10.00 la 
sediul  Primariei  Comunei 
Negreşti, sat Negreşti, comuna 
Negreşti, județul Neamț. Şedința 
publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 11.06.2018, 
ora 12.00 la sediul Primăriei 
Comunei Negreşti. Denumirea 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute: Tribu-

nalul Neamț, Secția Contencios 
Administativ şi Fiscal, b-dul 
Republicii, nr. 16, localitatea 
Piatra Neamț, cod poştal 610005, 
telefon 0233 212294, fax 0233 
235655, e-mail tribunal-neamt@
just.ro.

l Spitalul Clinic Colentina 
anunţă licitaţie publică cu strigare 
în ziua de 17.05.2018, ora 10.00, 
la sediul din şos.Ştefan cel Mare, 
nr.19-21, sector 2, Bucureşti, 
pentru valorificarea unei cantităţi 
de circa 3.5t fier vechi şi a 159.0kg 
i n o x .  R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n : 
021.316.01.19.

PIERDERI  
l Pierdut certificate constata-
toare pe numele societatii Pik 
Elegance SRL de la sediul socie-
tatii si punctul de lucru. Le 
declaram nule.

l Pierdut atestat marfă şi atestat 
ADR pe numele Nicolae Adrian. 
Se declară nule.

l Declar pierdut Act de Conce-
s i u n e  l o c  d e  v e c i  ,  N r. 
1806/19.04.2008, în Complexul 
Cimitirului Parohial Căţelu, emis 
de Parohia Ortodoxă Sfântul 
Ştefan, pe numele Paşcan Maria 
împreuna cu Sandru Ileana.

l SC RADIX SRL cu sediul în 
Bucureşti, Valea Cascadelor nr. 
21, sector 6, CUI 4887801, 
declară pierdut chitanţier Nr. 389, 
Seria 618901 -618950, din care de 
la 618901 până la 618910, 
completate şi ştampilate. Declară 
nule chitanţele de la 618911 până 
la 618950, necompletate şi ştam-
pilate.

l Pierdut certificate constata-
toare pentru sediul secundar din 
Bucureşti, sectorul 6, str. Drumul 
Timonierului nr. 26, Standul nr. 
D27, în incinta Centrului Comer-
cial  Connectreal şi  sediul 
secundar din Bucureşti, sectorul 
6, str. Drumul Timonierului nr. 
26, Standul nr. D25, în incinta 
Centrului Comercial Connec-
treal, aparţinând Nori Gabi 
Impex SRL, CUI 35742967, 
J40/3153/2016. Le declar nule.

DECESE  
l Familia îndoliată anunță, cu 
regret, trecerea în neființă a celei 
care  a fost o soție, mamă şi 
bunică devotată, Frîntu Lucreția, 
din sat Blănoiu, comuna Raco-
vița, județul Vâlcea.Slujba de 
înmormântare va avea loc la 
cimitirul din satul Bradu, comuna 
Racovița, județul Vâlcea, vineri, 
11  mai  2018 ,  o ra  11 .00 . 
Dumnezeu s-o odihnească în 
pace!


