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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm
șofer cat.B pt.curierat Anglia și
Scoția. Plecare imediată. Relații la
telefon: 0739.615.651.
l Biblioteca Municipală Câmpulung, Strada Republicii nr. 61,
județul Argeș, scoate la concurs un
post vacant de îngrijitor. Data depunerii dosarelor până la: 24.06.2019.
data desfășurării concursului:
02.07.2019. Informații suplimentare: la sediul instituției și pe site-ul
web.
l Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova cu sediul in Str. Calea
Bucuresti nr. 99, Mun. Craiova, jud.
Dolj, legal reprezentat prin
Manager - Ec. Tudor Anca Emilia,
in conformitate cu prevederile Legii
nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii, cu modificarile
si completarile ulterioare si ale Ord.
M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si
desfasurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea functiilor

specifice comitetului director din
spitalele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, organizeaza
concurs pentru ocuparea functiei de
Director Medical in perioada
02.07.2019 - 11.07.2019, astfel:
-02.07.2019, ora 10.00 - testul grila;
-08.07.2019, intre orele 10.00-11.00
- sustinerea proiectului de specialitate; -09.07.2019, ora 10.00 - interviul de selectie. Dosarele de
inscriere se depun in perioada
10.06.2019 - 24.06.2019, intre orele
08.00-15.00 de luni pana joi si intre
orele 08.00 - 13.00 in ziua de vineri,
la sediul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - secretariat.
Criterii generale: a) au domiciliul
stabil in Romania; b) nu au fost
candamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra
umanitatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a
unor fapte de coruptie sau a unei
infractiuni savarsite cu intentie,
care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei
in care a intervenit reabilitarea; c)

au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei
medicale eliberata de medicul de
familie sau de unitatile sanitare
abilitate; d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in
vigoare. Criterii specifice: a) sunt
absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de
licenta sau echivalenta in domeniul
medicina, specializarea medicina; b)
sunt confirmati cel putin medic
specialist; c) au minim 5 ani
vechime in specialitatea respectiva.
Detalii suplimentare se pot obtine la
Serviciului Resurse Umane din
cadrul spitalului, tel. 0251/597857,
int. 163. Mentionam ca, Spitalul
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
nu intra sub incidenta prevederilor
Art. 14 din O.U.G. nr. 90/2017,
privind unele masuri fiscale - bugetare, cu modificari si completari
ulterioare.
l Autoritatea Navală Română, cu
sediul în localitatea Constanţa, str.
Incintă Port, nr.1, jud.Constanţa,
organizează concurs, conform HG
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nr.286/2011, modificată și completată, pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale vacante: Serviciul Investiţii Achiziţii Publice:
Referent specialitate, gr.I, 1 post.
Nivelul studiilor: studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă; specialitatea de
bază: tehnic (construcţii civile/
instalaţii). Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei: 6 ani, din care minim 4 ani în
domeniul achiziţiilor publice (cu
activitate desfășurată în compartiment de specialitate, care se poate
dovedi prin prezentarea unei recomandări în acest sens sau a fișei
postului cu atribuții în domeniul
achizițiilor publice). Alte specializări: minim un curs de pregătire /
perfecţionare /formare specializată
în domeniul achiziţiilor publice
(expert achiziţii publice). Serviciul
Investiţii Achiziţii Publice: Referent
specialitate, gr.II, 1 post. Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; specialitatea de bază: tehnic
(construcţii civile/instalaţii/IT),
juridic sau economic. Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 3 ani. Alte
specializări: minim un curs de
pregătire/perfecţionare/formare
specializată în domeniul achiziţiilor
publice (expert achiziţii publice).
Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu
Severin: Căpitan port debutant/
Oficiul de Căpitănie Bechet /Cz.
Dr.Tr.Severin, 1 post. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; specialitatea de bază: domeniul naval.
Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei: fără
condiții de vechime. Căpitan port,
gr.I/Serviciul Siguranța Navigației
Poluare și VTMIS/Cz. Dr. Tr.
Severin, 1 post. Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; specialitatea de bază:
domeniul naval. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei: minim 3 ani vechime într-o
funcție în domeniul naval. Cerințe
specifice: posesor permis conducător auto. Data-limită pentru
depunerea dosarelor: 25.06.2019,
până la ora 16.00. 1.Selecția dosarelor de înscriere: 26.06.201927.06.2019. Afișare rezultate selecția
dosarelor: 28.06.2019, la ora 12.00.
Termen depunere contestații:
01.07.2019, până la ora 14.00.
Termen soluționare contestații și
comunicare rezultate: 01.07.2019, la
ora 16.00. 2.Proba scrisă:

GATA!

SC TINT SRL angajeaza:
Ajutor Bucatar x 6
Bucatar x 6
Ingrijitor spatii hoteliere x 6
Camerista hotel x 6
Ospatar x 6
Ajutor Ospatar x 6
Luc
Lucrator room service x 6
Lucrator Bucatarie x 6
Barman x 6
Electrician x 6
Oferim salariu motivant, transport,
masa, card de sanatate privat.
Tel. 0725972231

03.07.2019, la ora 10.00. Afișare
rezultate probă scrisă: 04.07.2019, la
ora 12.00. Termen depunere contestații probă scrisă: 05.07.2019, până
la ora 12.00. Termen soluționare
contestații și comunicare rezultate:
05.07.2019, la ora 14.00. 3.Interviul:
08.07.2019, la ora 10.00. Afișare
rezultate interviu: 09.07.2019, la ora
12.00. Termen depunere contestații
interviu: 10.07.2019, până la ora
12.00. Termen soluționare contestații și comunicare rezultate:
10.07.2019, la ora 14.00. Afișare
rezultate finale: 11.07.2019, la ora
16.00. Depunerea dosarelor de
concurs și desfășurarea concursului
se va face astfel: Pentru posturile
din cadrul Autorităţii Navale
Române, candidaţii vor depune
dosarele la sediul Autorităţii Navale
Române, localitatea Constanţa, str.
Incintă Port, nr.1, et.9 cam.93,
persoană de contact: Rodica
Mitran, tel. 0372.419.809 sau
0372.419.884, fax: 0241.616.124.
Pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Drobeta-Turnu Severin,
candidaţii vor depune dosarele la
sediul Căpităniei Zonale Drobeta-Turnu Severin, localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Portului, nr.3, persoană
de contact: Dan Firulescu, tel.
0372.408.451, 0252.316.493, fax:
0252.312.720. Tematica, bibliografia
și rezultatele finale ale probelor de
concurs se vor afișa la sediul instituţiei și pe pagina oficială: http://
portal.rna.ro/despre noi /organizare
/cariere.
l Clubul Sportiv Școlar Focșani, cu
sediul în localitatea Focșani, str.1
Decembrie 1918, nr.10, județul
Vrancea, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual aprobat prin HG
nr.286/2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014. Denu-

Băscrăcea I. Claudiu Elvis, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Municipiul Craiova, str. Stânjenilor nr. 3F, județul Dolj,
este chemat la Judecătoria Craiova, din str. AI Cuza, nr.
30, complet Civil 11, în ziua de 24.06.2019, ora 09:00,
în calitate de intimat, în contradictoriu cu Municipiul
Craiova prin Primar, în calitate de petent, în dosarul nr.
7479/215/2019, ce are ca obiect înlocuire amendă cu
muncă în folosul comunității.
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mirea postului: muncitor calificat,
post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: minim 5 ani.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -proba practică în data
de 04.07.2019, ora 9.00, la CSS
Gimnastica; -proba interviu în data
de 04.07.2019, ora 14.00, la CSS
Gimnastica. Data-limită până la
care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de
10 zile lucrătoare de la afişare, la
sediul instituției. Date contact:
tel.0237.215.150.
l Clubul Sportiv Municipal Timişoara, cu sediul în localitatea Timişoara, str.F.C.Ripensia, nr.29,
j u d e ţ u l Ti m i ş , c o n f o r m H G
nr.286/23.03.2011, organizează în
data de 08 iulie 2019, ora 10.00,
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante: 1)muncitor
calificat IV- 1/1 normă pe perioadă
nedeterminată. Condiţii: -minim
studii gimnaziale; -are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului European şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română scris şi
vorbit; -are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
respectiv 18 ani; -are capacitate
deplină de exerciţiu; -să nu fi suferit
condamnări pentru săvârşirea unor
infracţiuni; -stare de sănătate corespunzătoare; -vechime în muncă
minim un an. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 08.07.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
10.07.2019, ora 10.00. Dosarele se
vor depune până la data de 25 iunie
2019, ora 12.00, la sediul clubului.
Tematica şi bibliografia se af lă
afişate la sediul clubului. Relaţii
suplimentare la telefon:
0256.201.355, adresă de e-mail:
csmtimisoara@yahoo.com sau la
sediul din localitatea Timişoara,
str.F.C.Ripensia, nr.29.
l Primăria Comunei Sârbeni, cu
sediul în localitatea Sârbenii de Jos,
s t r. P r i m ă r i e i , n r. 1 8 6 , j u d e ţ u l
Teleorman, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de şef SVSU, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 11.07.2019, ora 11.00;
-Proba interviu în data de
15.07.2019, ora 11.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: minim şcoală
profesională; -vechime: nu se solicită vechime; -permis conducere
auto: minim categoria B; -cunoştințe minime operator calculator.
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 Comunei Sârbeni, str.
Primăriei, nr.186, sat Sârbenii de
Jos, județul Teleorman. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Sârbeni, persoană de contact: Lita
Petrica, telefon: 0247.459.105, fax:
0247.459.105, e-mail: primariacomuneisarbeni@yahoo.com.
l Primăria Comunei Valea Ierii, cu
sediul în localitatea Valea Ierii,
nr.50, judeţul Cluj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: -Șofer I,

număr posturi: 1, conform HG
nr.286/23.03.2011; Muncitor calificat IV, număr posturi: 1, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 03.07.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
04.07.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Pentru postul de şofer:
-studii medii generale; -permis auto
categoria C; -vechimea în muncă:
minim 3 ani. Pentru postul de
muncitor calificat: -studii medii
generale; -calificare în domeniul
auto; -vechime în muncă: nu este
necesar. 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 Comunei Valea
Ierii. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Valea Ierii,
persoană de contact: Mariş
Nelia-Crenguța, telefon:
0374.961.930, fax: 0374.091.297,
e-mail: primaria_valea_ierii@
yahoo.com.
l Primăria Comunei Tătărăşti, cu
sediul în localitatea Tătărăşti,
județul Bacău, organizează concurs
în cadrul proiectului „Spune da
educației!”, POCU/74/6/18/106906,
pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante pe perioad determinată de: 1.manager proiect,
conform HG nr.286/23.03.2011, cu
modificările şi completările ulterioare; 2.2 posturi expert grup-țintă,
conform HG nr.286/23.03.2011, cu
modificările şi completările ulterioare; 3.contabil, conform HG
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 03.07.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
05.07.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii superioare
-licență- 3-5 ani; -specializare în
domeniul managementului de
proiect (ANC sau PMI); -experiență
în conducerea unui departament,
proiect, organizație: minim 1 an.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Tătărăşti,
județul Bacău. Relaţii suplimentare
la sediul Primăriei Comunei Tătărăşti, județul Bacău, persoană de
contact: Rotaru Ion, telefon:
0234.286.510, fax: 0234.286.630,
e-mail: primariatatarasti@yahoo.
com.
l Școala Gimnazială „Lucian
Blaga”, cu sediul în localitatea Satu
Mare, str.Ion Vidu, nr.51-53, judeţul
Satu Mare, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de: îngrijitor
I M, 1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 8 iulie 2019, ora 9.00;
-Proba practică în data de 9 iulie
2019, ora 9.00; -Proba interviu în
data de 10 iulie 2019, ora 9.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: gimnaziale; -vechime: minim 2 ani
vechime în muncă. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
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Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Școlii
Gimnaziale „Lucian Blaga”. Relaţii
suplimentare la sediul Șolii Gimnaziale „Lucian Blaga”, persoană de
c o n t a c t : Țo u E l e n a , t e l e f o n :
0361.407.172, fax: 0261.766.936,
e-mail: sc_blaga_sm@yahoo.com.
l Școala Gimnazială „Lucian
Blaga”, cu sediul în localitatea Satu
Mare, str.Ion Vidu, nr.51-53, judeţul
Satu Mare, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: îngrijitor I M, 1
p o s t ,
c o n f o r m
H G
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 8 iulie 2019, ora 9.00;
-Proba practică în data de 9 iulie
2019, ora 9.00; -Proba interviu în
data de 10 iulie 2019, ora 9.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: gimnaziale; -vechime: minin 2 ani vechime
în muncă. 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 Școlii Gimnaziale „Lucian
Blaga”. Relaţii suplimentare la
sediul Școlii Gimnaziale „Lucian
Blaga”, persoană de contact: Țou
Elena, telefon: 0361.407.172, fax:
0261.766.936, e-mail: sc_blaga_sm@
yahoo.com.
l Serviciul Public de Gospodărie
Comunală al Oraşului Băile Herculane, cu sediul în localitatea Băile
Herculane, str.M.Eminescu, nr.10,
județul Caraş-Severin, organizează
în baza HG nr.286/2011 concurs
pentru ocuparea unor funcții
contractuale vacante: -şofer II -2
posturi în cadrul Compartimentului
Transport Public Local. Pentru
participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii medii/profesionale atestate cu diplomă; -permis de
conducere, categoria B, C, D;
-atestat de transport persoane;
-disponibilitate la program de lucru
în weekend; -condițiile minime de
vechime necesare participării la
concursul de recrutare: 3 ani.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 03.07.2019,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
08.07.2019, ora 10.00. Data-limită
pentru depunerea dosarelor este
25.06.2019, ora 15.30, la sediul
Serviciului Public de Gospodărie
Comunală al Oraşului Băile Herculane. Relaţii suplimentare la sediul
Serviciului Public de Gospodărie
Comunală al Oraşului Băile Herculane, persoană de contact: Iliescu
Veronica, telefon: 0255.560.439.
l Batalionul de Sprijin al Forţelor
Navale Constanţa, cu sediul în str.
Ștefăniţă Vodă, nr.4, judeţul
Constanţa, din Ministerul Apărării
Naţionale, organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant
de personal civil contractual
conform HG nr.286/2011: -Muncitor
calificat IV (bucătar) -nr.posturi: 1
(curs de bucătar, fără vechime);
-Economist, grad III -nr.posturi: 1
(studii superioare economice, 6 luni
vechime); -Șofer I -nr.posturi: 1
(studii generale, 3 ani şi 6 luni
vechime); -03.07.2019, ora 10.00
-proba scrisă (toate posturile);
-10.07.2019, ora 09.00 -interviul
(pentru postul de economist, grad
III); -10.07.2019, ora 10.30 -proba
practică (pentru posturile de şofer I
şi muncitor calificat IV);

-17.07.2019, ora 09.00 -interviul
(pentru posturile de şofer I şi
muncitor calificat IV); Data-limită
de depunere a dosarelor: 25.06.2019,
ora 15.00. Depunerea dosarelor se
va face la sediul Batalionului de
Sprijin al Forţelor Navale, unde vor
fi afişate şi detaliile organizatorice
necesare sau pe site-urile: www.
navy.ro, www.posturi.gov.ro. Date
de contact ale secretariatului, la
telefon: 0241.667.985/0241.667.011,
interior: 238, 461.
l Subscrisa Primăria Comunei
lecea Mare, cu sediul în localitatea
Iecea Mare, strada Principală,
nr.127/A, judeţul Timiş, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post vacant aprobat prin HG
nr.286/2011, modificată şi completată de HG nr.1027/2014. Denumirea postului: 1 post vacant de
referent III debutant la Compartimentul Buget Finanţe şi Contabilitate. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: medii, absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu este cazul.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -Proba scrisă: data
25.06.2019, ora 10.00, la sediul instituţiei; -Proba interviu: data
27.06.2019, ora 14.00, la sediul
instituţiei. Data-limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 17.06.2019,
ora 12.00. Date contact:
0256.365.713.
l Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ, cu sediul în
municipiul Piatra Neamţ, str. Mihai
Eminescu, nr.26 bis, organizează
concurs pentru ocuparea a 1 post
temporar vacant, până la revenirea
titularului de drept pe post, funcţie
contractuală de execuţie, perioadă
determinată:1.Serviciul Publicitate
Imobiliară Asistent Registrator
Principal gradul I -1 Post.
Concursul se va desfăşura după
calendarul următor:-Proba scrisă în data de 26.06.2019, ora 10:00;Proba interviu -în data de
03.07.2019, ora 10:00.Cerinţele
postului:Asistent Registrator Principal gradul I;-studii superioare
juridice;-vechime în specialitate
-minim 3 ani şi 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 afişarea anunţului
pentru ocupare a unui post de
execuţie contractual temporar
vacant, în timpul programului
normal de lucru. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul OCPI
Neamţ, la adresa sus -menţionată,
telefon 0233 -23.48.70.
l Inspecţia Muncii –instituţie a
administraţiei publice centrale, cu
sediul în Bucureşti, Str. Matei
Voievod nr.14, Sector 2, organizează
concurs de recrutare în vederea
ocupării funcției publice de execuție
vacante de consilier, clasa I, grad
profesional debutant la Serviciul
Gestiune Resurse Umane şi
Formare Profesională;1. Condiții
generale de participare la concurs:-Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute
de art.54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor
publici, (r2), cu modificările şi
completările ulterioare.2. Condiţii
specifice de participare la concurs:Pentru funcția publică de consilier,

clasa I, grad profesional debutant la
Serviciul Gestiune Resurse Umane
şi Formare Profesională:-Studii de
specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor comunicării;-Perfecţionări
(specializări): -; -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: -; 3. Concursul se
desfăşoară la sediul Inspecţiei
Muncii din Str. Matei Voievod nr.14,
Sector 2, Bucureşti, după cum
urmează:-dosarele de înscriere se
vor depune în perioada 10.06
-01.07.2019 inclusiv, după următorul program: de luni până joi între
orele 08,00-16,30 şi vineri între orele
08,00 -14,00 la Serviciul Gestiune
Resurse Umane şi Formare Profesională, etaj 3, camera 301;-selecţia
dosarelor de concurs va avea loc în
perioada 02 -08.07.2019 inclusiv;
-proba scrisă are loc în data de
12.07.2019, ora 10.30; -data şi ora
susţinerii interviului se afişează
obligatoriu odată cu rezultatele la
proba scrisă.Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului şi
actele solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere sunt afişate la
sediul Inspecţiei Muncii şi pe siteul: www.inspectiamuncii.ro.Relaţii
suplimentare se pot obţine la
telefon: 021.302.70. 82 de la
doamna Antonela Șmahon.
l Primăria comunei Roşcani,
județul Iaşi, având sediul în satul
Rădeni, comuna Roşcani, județul
Iaşi, tel/fax: 0232/257058, Cod fiscal
16511583, organizează concurs, în
baza HG 611/2008, la sediul Primăriei comunei Roşcani, camera de
şedință a consiliului local, satul
Rădeni, comuna Roşcani, județul
Iaşi, în data de 15.07.2019, ora
10:00 proba scrisă şi în data de
17.07.2019, ora 14:00 interviul
pentru ocuparea funcției publice
vacante de: consilier, clasa I, grad
profesional asistent în cadrul
compartimentului contabil. Condiţii
de participare: a) Studii universitare
de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
fundamental de ierarhizare „ştiințe
sociale” ramura de ştiință „ ştiințe
economice” domeniul de licență „
Contabilitate”, „Finanțe”; b)
Vechimea în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcției publice -1
an vechime; Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul Primăriei
comunei Roşcani, jud. Iaşi în
termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial Partea a III-a.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia stabilită se afişează la
sediul Primăriei Roşcani, județul
Iaşi. Relaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul Primăriei
comunei Roşcani şi la telefon 0232257058.
l Primăria comunei Roşcani, județul
Iaşi, având sediul în satul Rădeni,
comuna Roşcani, județul Iaşi, tel/fax:
0232/257058, Cod fiscal 16511583,
organizează concurs, în baza HG
611/2008, la sediul Primăriei comunei
Roşcani, camera de şedință a consiliului local, satul Rădeni, comuna
Roşcani, județul Iaşi, în data de
15.07.2019, ora 10:00 proba scrisă şi în
data de 17.07.2019, ora 14:00 interviul
pentru ocuparea funcției publice
vacante de: consilier juridic, clasa I,
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grad profesional asistent în cadrul
compartimentului juridic. Condiţii de
participare: a) Studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalent în specialitatea
Științe Juridice; b) Vechimea în specialitatea studiilor -1 an vechime; Dosarele de înscriere la concurs se depun
la sediul Primăriei comunei Roșcani,
jud. Iași în termen de 20 zile de la
data publicării prezentului anunţ, în
Monitorul Oficial Partea a III-a.
Condiţiile de participare la concurs și
bibliografia stabilită se afișează la
sediul Primăriei Roșcani, județul Iași.
Relaţii suplimentare se pot obţine de
la sediul Primăriei comunei Roșcani
și la telefon 0232-257058.
l Comuna Șcheia, județul Iași
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat,
treapta profesională IV-Buldoexcavatorist, din cadrul aparatului de
specialitate: Condiţii de desfășurare
a concursului: -data până la care se
pot depune dosarele de înscriere:
02.07.2019; -data și ora organizării
probei scrise: 08.07.2019, ora 9,00;
-data și ora interviului: in 4 zile de
la proba scrisă; -locul organizării
concursului: sediul Primăriei
Șcheia, județul Iași. Condiţiile de
participare la concurs sunt cele
prevăzute la art.3 din HG
nr.286/2011; Condiții specifice:
-Studii: studii generale -Permis de
conducere categoria B; -atestat
mașinist la mașini pentru terasamente (buldoexcavatorist). Relații
suplimentare la tel. 0232229030.
l Unitatea Militară 01919 Otopeni
din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a
funcţiilor vacante de execuţie de
personal civil contractual din
cadrul substructurii Contabil Șef,
Structuri Sprijin Decizional/
Unitatea Militară 01919 Otopeni,
astfel: -economist specialist IA:
studii superioare economice cu
licenţă; vechime în muncă și specialitate minim 6 ani și 6 luni. -contabil
IA: studii medii cu diplomă de
bacalaureat; vechime în muncă și
specialitate minim 6 ani și 6 luni;
Concursul se va desfășura, la sediul
U.M. 01919 Otopeni, astfel:
-25.06.2019, până la ora 15.00- data
limită de depunere a dosarelor;
-03.07.2019, începând cu ora 10.00proba scrisă; -09.07.2019, începând
cu ora 10.00- interviu. Depunerea
dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul U.M.
01919, Strada Zborului nr.1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov, unde
vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon:
021.350.61.331 int. 534/423, de luni
până vineri, între orele 07.00-15.00.
l Direcţia Generală de Impozite și
Taxe Locale Sector 6 anunţă organizarea concursului de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor publice
de execuţie vacante, respectiv:-1
post inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului
Inspecție Fiscală;-1 post inspector,
clasa I, grad profesional asistent, în
cadrul Compartimentului Încasări
Centrul 1 din subordinea Serviciului
Constatare Impunere Persoane
Fizice Centrul 1;-1 post inspector,
clasa I, grad profesional debutant,
în cadrul Compartimentului Încasări Centrul 1 din subordinea Serviciului Constatare Impunere
Persoane Fizice Centrul 1;-1 post

inspector, clasa I, grad profesional
asistent, în cadrul Serviciului
Constatare Impunere Persoane
Fizice Centrul 3;-1 post inspector,
clasa I, grad profesional asistent, în
cadrul Serviciului Control Intern.
Desfășurarea concursului:•Proba
suplimentară eliminatorie de verificare a cunoștinţelor de operare pe
calculator –nivel avansat
-12.07.2019, ora 10.00;•Proba scrisă
–15.07.2019, ora 10.00;•Interviul –
data și ora vor fi comunicate ulterior.
Locul organizării probei scrise:
sediul D.G.I.T.L Sector 6, situat în
Str. Drumul Taberei, nr. 18, Sector 6,
București.Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 20
zile de la data apariției anunțului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III a, respectiv în intervalul
10.06.2019 –01.07.2019.Coordonate
de contact pentru primirea dosarelor
de concurs:-adresa de corespondență
–Str. Drumul Taberei, nr. 18, Sector
6, București -telefon /fax
-021.413.77.90/ 021.413.77.89;
-telefon Biroul Resurse Umane
–0374.817.720; -e-mail: biroul.resurseumane@taxelocale6.ro;-persoană
de contact: Gheorghe Alina –
Inspector, Biroul Resurse Umane.
Candidații trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.Dosarul de înscriere depus de
către candidați la concurs, va
conține în mod obligatoriu următoarele documente: a) formularul de
înscriere (disponibil și pe site-ul
instituţiei). b) curriculum vitae,
modelul comun european; c) copia
actului de identitate; d) copii ale
diplomelor de studii, certificatelor și
altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; e) copia carnetului de muncă și
după caz, a adeverinței eliberate de
angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă și,
după caz, în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcției publice;f)
copia adeverinței care atestă starea
de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului;g) cazierul judiciar; h) declarația
pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau
lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Actele mai sus menționate, se
prezintă în copii legalizate sau copii
însoțite de documente originale și se
certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs. Condițiile de participare la concurs, bibliografia și
atribuțiile prevăzute în fișa postului,
se afișează la sediul D.G.I.T.L.
Sector 6 și pe pagina de internet
www.taxelocale6.ro.Condițiile de
participare pentru postul de
inspector, clasa I, grad profesional
principal –Serviciul Inspecție Fiscală:-Studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în științe economice;-Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice
de execuție, inspector- grad profesional principal –minim 5 ani;-Cunoștințe de operare pe calculator –nivel
avansat.Condițiile de participare
pentru postul de inspector, clasa I,
grad profesional asistent– Compartimentul Încasări Centrul 1 din
subordinea Serviciului Constatare
Impunere Persoane Fizice Centrul

1:-Studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în științe economice sau
administrative;-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției publice de execuție,
inspector - grad profesional asistent
–minim 1 an;-Cunoștințe de operare
pe calculator –nivel avansat.Condițiile de participare pentru postul de
inspector, clasa I, grad profesional
debutant– Compartimentul Încasări
Centrul 1 din subordinea Serviciului
Constatare Impunere Persoane
Fizice Centrul 1:-Studii universitare
de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă;-Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție,
inspector- grad profesional debutant
–nu este cazul;-Cunoștințe de
operare pe calculator –nivel avansat.
Condițiile de participare pentru
postul de inspector, clasa I, grad
profesional asistent –Serviciul
Constatare Impunere Persoane
Fizice Centrul 3:-Studii universitare
de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în științe
economice sau administrative;-Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice
de execuție, inspector- grad profesional asistent –minim 1 an;-Cunoștințe de operare pe calculator –nivel
avansat.Condițiile de participare
pentru postul de inspector, clasa I,
grad profesional asistent –Serviciul
Control Intern:-Studii universitare
de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în științe
economice sau administrative;-Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice
de execuție, inspector- grad profesional asistent –minim 1 an;-Cunoștințe de operare pe calculator –nivel
avansat.
l Primăria Comunei Grădiștea, cu
sediul în str. Primăriei nr. 29,
comuna Grădiștea, județ Ilfov, CUI
4420813, în baza legii 188/1999,
organizează concurs pentru
ocuparea următorului post vacant
pentru funcție publică:-1 post de
Polițist local clasa III, grad profesional Superior –Biroul Poliție locală.
Condiţii specifice de participare la
concurs pentru postul de Polițist
local clasa III, grad profesional
Superior –Biroul Poliție locală:-studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomă
de bacalaureat;-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 7 ani;permis conducere categoria B.Data,
ora și locul de desfășurare a concursului:Proba scrisă: data 11.07.2019,
ora 11:00, la sediul instituției.
Interviu: data 15.07.2019, ora 11:00,
la sediul instituției. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului în Monitorul
Oficial. Date contact : 021-266.27.60.
l C.S.N. Sala Polivalentă București, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea
Ministerului Tineretului și Sportului, cu sediul în București, Calea
Piscului, nr. 10, sector 4, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi: -1 post de

consilier grad profesional I
-Compartimentul Economic- nivel
studii superioare absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă
–Domeniul fundamental DFI –
Știinte Sociale, RSI –Știinţe economice, vechime în specilitatea
studiilor de minimum 5 ani;-1 post
referent de specialitate grad profesional II –Comp. Achiziţii Publicenivel studii superioare absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă
-Domeniul fundamental (DFI)
-Știinţe inginerești, Știinţe sociale,
vechime în specilitatea studiilor de
minimum 3 ani;-1 post referent IA
–Biroul Organizare Activităţi
Cultural-Sportive -studii M-, studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă de
minimum 2 ani; Concursul va
consta în trei etape succesive, după
cum urmează:•selecția dosarelor;•proba scrisa;•interviul.
Concursul va avea loc în data de
03.07.2019, ora 10.00, la sediul
Complexului Sportiv Naţional
„Sala Polivalentă” București, Str.
Calea Piscului nr.10, Sector 4, iar în
data de 09.07.2019- ora 10.00 –
proba interviu.În vederea participării la concurs, candidaţii depun
dosarul de concurs începând cu
11.06.2019 până la data de
25.06.2019 inclusiv, între orele
10.00 –14.00, la sediul Complexului
Sportiv Naţional „Sala Polivalentă”
București, Calea Piscului nr.10,
sector 4, parter, secretariat.Relaţii
suplimentare se pot obţine la nr. de
telefon: 021.316.72.76.
l Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al
Magistraturii, organizează la București, în perioada 10 iunie 2019 –
noiembrie 2019, concursul de
promovare în funcţia de judecător
la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie
în condiţiile art. 52 –527 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.Concursul se organizează
pentru ocuparea unui număr de 12
posturi de judecător vacante, din
care: 1 post la Secţia a II-a civilă, 4
posturi la Secţia penală și 7 posturi
la Secţia de contencios administrativ și fiscal.Concursul constă
într-o probă având ca obiect evaluarea actelor întocmite de candidaţi
sau care privesc activitatea acestora
și un interviu susţinut în faţa
Secţiei pentru judecători.Pot participa la concurs judecătorii care au
îndeplinit efectiv cel puţin 3 ani
funcţia de judecător la curtea de
apel , au obţinut calificativul
„foarte bine” la ultimele 3 evaluări,
nu au fost sancţionaţi disciplinar în
ultimii 3 ani și au o vechime de cel
puţin 18 ani în funcţiile prevăzute
la art.44 alin.1 din Legea 303/2004
cu modificările și completările ulterioare.Cererile de înscriere la
concurs se depun la Consiliul Superior al Magistraturii, până la data
de 28 iunie 2019, conform calendarului de desfășurare a concursului
aprobat. Relaţii suplimentare se pot
obţine de pe paginile de Internet ale
Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Naţional al
Magistraturii (Web: www.csm1909.
ro; www.inm-lex.ro).

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Proprietar închiriez apartament
4 camere, mobilat, utilat lux, B-dul
Muncii, Brașov. 0722/370135
(17.00- 19.30).
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CITAŢII

l Numita CIURAR ELENA, este
citată la Judecătoria Zărnești, în
data de 27.06.2019, ora 9.00,
complet C14, în calitate de pârât în
dosarul civil nr. 2155/338/2018 în
procesul având ca obiect exercitare
autoritate părintească cu reclamantul Gabor Dănuț.
l Mark Laszlo este citat in
11.06.2019 la Judecatoria Turda, in
dosar civil nr.8908/328/2018 pentru
prestatie tabulara.
l Rus Simion al lui Kostan este
citat in 27.06.2019 la Judecatoria
Tu r d a , i n d o s a r c i v i l
nr.8906/328/2018 pentru intabulare.
l Vaduva lui Iorga Melinton,
nascuta Trif Maria, Iorga Ioan,
Surd Petru, Surd Ana, Surd
Victoria, Iorga Mariuca, nascuta
Marcu sunt citati in 13.06.2019, la
Judecatoria Turda, in dosar civil
1135/328/2018 pentru succesiune.
l Potențialii moștenitori legali/
testamentari cu domicilul necunoscut sunt citați în data de 20
iunie 2019, la sediul Biroului Notarial Farcaș Ladislau din Hunedoara, bulevardul Corvin, 11, bloc
CM1, în vederea dezbaterii moștenirii după defunctul Axinte Mihai.
l Se citeaza numita Mone Elisabeta, cu ultimul domiciliu in Pecica,
nr.1035, la Judecatoria Arad, in
data de 26..06..2019, sala 144, dosar
nr. 17275/55/2018, avand ca obiect
rectificare CF.

DIVERSE
l SC Blueforest Development SRL
având sediul în Sibiu, Strada
Poiana Soarelui, Nr. 13, Bl. G2, Ap
26, Judeţul Sibiu, titular al planului
Amenajament silvic UP III Valea
Stânii, cu amplasamentul în UAT
Măneciu și Izvoarele, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a avizului de
mediu. Informaţiile privind conţinutul documentaţiei tehnice a
proiectului propus pot fi consultate
la sediul APM Prahova - Strada
Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.
306, Ploiești și la sediul titularului,
zilnic (orele 9:00 - 13:00 ). Observaţiile publicului se primesc zilnic în
scris la sediul APM Prahova, în
termen de 15 zile de la publicarea
anunţului.
l Parohia Ortodoxă Păpăuți
anunţă publicul interesat că s-a
depus documentaţia tehnică
aferentă Amenajamentului silvic
UP XIX Parohia Ortodoxă Păpăuți,
situat pe teritoriul UAT Zagon,
pentru obţinerea avizului de mediu.
Comentariile și observaţiile scrise
ale publicului interesat se primesc
zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Covasna situat
în Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore
Bălan, nr. 10, telefon: 0267.323.701,
în zilele de luni- vineri, între orele:
09.00-13.00, în termen de 15 zile de
la apariţia anunţului.
l Mănăstirea Cheia și persoanele
fizice, cu sediul în Com. Măneciu,
sat Cheia, Judeţul Prahova, titulari
ai planului Amenajament silvic UP
X Măneciu, cu amplasamentul în
UAT Măneciu, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de
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mediu. Informaţiile privind conţinutul documentaţiei tehnice a
proiectului propus pot fi consultate
la sediul APM Prahova - Strada
Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.
306, Ploiești și la sediul titularului,
zilnic (orele 9:00 - 13:00). Observaţiile publicului se primesc zilnic în
scris la sediul APM Prahova, în
termen de 15 zile de la publicarea
anunţului.
l S.C. Therme Nord Bucuresti SRL
avand domiciliul injudetul Sibiu,
Orasul Sibiu, B-dul.Victoriei nr.44A,
Sc.A, Et.3, titular al planului
P.U.D.-Construire Unitate noua
pentru realizare de activitati de
intretinere corporala-beauty Palace,
Parcari si retele, Comuna Balotesti,
cod postal 077015, str.Calea Bucuresti, Nr.1K, judetul Ilfov, anunta
publicul interesat asupra solicitarii
de obtinere a avizului Favorabil.
Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean
Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, sector
6 (tel. 021/212.56.93), in termen de
12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l Municipiul Arad, în calitate de
titular al proiectului -Termoficare în
Arad -reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice
și transformarea punctului termic
din cartierul Aradul Nou, propus a fi
realizat în Arad, str.Muncii, nr.1
(pentru punctul termic) și intravilanul Municipiului Arad (pentru
reabilitări rețele), jud.Arad, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Arad în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului: fără evaluarea impactului
asupra mediului și fără evaluare
adecvată. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM
Arad, din Arad, str.Splaiul Mureș,
FN, jud.Arad, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.30, precum
și la următoarea adresă de internet:
www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina
de internet a APM Arad.
l Comuna Tărtășești, cod fiscal:
4280426, cu sediul în localitatea
Tărtășești, str.Independenței, nr.202,
județul Dâmbovița, cod poștal:
137435, telefon: 0245.261.261, fax:
0245.261.239, e-mail: primaria_
tartasesti@yahoo.com. În baza Legii
nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general, și a
Legii nr.98/2016, privind achizițiile
publice, autoritatea contractantă
face cunoscută intenția de a atribui
contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2019, pentru proiecte aferente
domeniului: „Sprijinirea sportului
de performanță” din comuna Tărtășești. Finanțarea nerambursabilă în
sumă de 30.000Lei se acordă doar
pentru domeniul „Sprijinirea sportului de performanță”, fiind aprobată conform Bugetului de venituri
și cheltuieli pentru anul 2019 și prin
HCL nr.21/08.04.2019, repartizată în
conformitate cu programul anual al
finanțărilor nerambursabile aprobat
prin HCL nr.24/31.05.2019.

l S.C. Grup Salubrizare Urbana
S.A. Bucuresti- sucursala Arad, cu
sediul în Str Andrei Saguna, nr. 1-3,
oras Arad, jud. Arad, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a autorizaţiei
de mediu la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Arad pentru
activitati privind colectarea și transportul deșeurilor municipale din
zona 2-Chisineu Cris, cuprinzand
Orasul Chisineu Cris si comunele:
Graniceri, Masca, Olari, Pilu, Sintea
Mare, Socodor, Sepreus, Simand,
Zarand, Zerind, si din zona
5-Lipova, cuprinzand Orasul Lipova
si comunele: Bata, Birchis, Birzava,
Conop, Ghioroc, Paulis, Petris,
Savarsin, Sistarovat, Ususau,
Varadia, Zabrani conform coduri
CAEN: 3811- colectare deseuri
nepericuloase, 3812- colectarea deseurilor periculoase, 4941- transporturi rutiere de marfuri, 4677- comert
cu ridicata al deseurilor si resturilor,3832 – recuperarea mterialelor
reciclabile sortate 8122 – activitati
specializate de curatenie, 8129 – alte
activitati de curatenie, 5210 – depozitari.Informaţii, sugestii, contestaţii
privind activitatea desfășurată se
pot depune, în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad
din Str. Splaiul Muresului, nr. FN,
Jud. Arad, în zilele de luni-joi între
orele 08.00-16.30 si vineri între orele
08.00-14.00.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Robănești, din judeţuJ Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.6 și nr.7,
începând cu data de 17.06.2019, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Robănești, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului
și a publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse
prin orice alte mijloace de comunicare decât cele menţionate mai sus
nu vor fi luate în considerare.
l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vlădeni, județul
Ialomița, CIF: 4356441, tel./fax:
0243.313.631, e-mail: primariavladeniil@gmail.com, anuntă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale
numerele: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 în vederea înscrierii imobilelor în
sistemul integrat de cadastru și carte
funciară, începând cu data de
17.06.2019 pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Comunei
Vlădeni, str.Mihai Viteazul, nr.35,
județul Ialomița, conform art.14,
alin.(1) și (2) din Legea Cadastrului
și Publicității Imobiliare nr.7/1996,
cu modificările și completările ulterioare. Publicarea se va face și pe siteu l : w w w. p r i m a r i a v l a d e n i i l . r o .
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.
l Stimați artiști, CREDIDAM va
efectua, începând cu data
de 14.06.2019, repartiția remunerațiilor aferente trimestrelor IV 2018 și I
2019, încasate în perioada 3 decembrie 2018 – 31 mai 2019 (inclusiv
sume recuperate pentru perioade din
urmă), pentru sursele Radio, TV și
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Cinema, a sumelor aferente și încasate în perioada 3 decembrie 2018 –
31 mai 2019 (inclusiv sume
recuperate pentru perioade din
urmă), pentru sursele Cablu, Comunicare publică și Internet, precum și
a sumelor din sursa Copie privată
încasate de la UPFR (colectorul
unic) la datele 23.01.2019,
05.03.2019, 21.03.2019, 18.04.2019 și
16.05.2019 (inclusiv recuperări).
Vi r a m e n t e l e î n c e p l a d a t a
de 14.06.2019 și vor continua în
lunile iunie și iulie 2019, în funcție
de numărul borderourilor. Aceste
remunerații sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu
utilizarea reală a repertoriului
declarat la CREDIDAM de fiecare
artist interpret, în baza playlistelor
primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață
pentru sursa Copia privată. În cazul
în care, membrii CREDIDAM/
nemembrii nu au înregistrat la
CREDIDAM repertoriul care înțeleg
să fie protejat, CREDIDAM este
exonerat de răspundere a plății
remunerațiilor către aceștia. Pentru
sursele de gestiune colectivă obligatorie, artiștii interpreți sau executanți care nu sunt membrii
CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se
cuvin pentru a evita prescrierea
acestora. Prezentul anunţ reprezintă
notificare prevăzută de art.159 din
Legea nr. 8/1996, privind dreptul de
autor și drepturile conexe (republicată). Potrivit alin.3 din art.159 din
Legea nr. 8/1996, privind dreptul de
autor și drepturile conexe (republicată) revendicarea sumelor prevăzute la alin.2 de către autori sau
titularii de drepturi se poate face în
3 ani de la data notificării.Prezenta
notificare va fi postată pentru opozabilitate pe www.credidam.ro la data
de 07.06.2019, precum și într-un ziar
de largă circulație.Vă puteți adresa
CREDIDAM cu privire la repartiția
efectuată, începând cu data
de 01.08.2019, la numărul de
telefon: 021.307.92.00, la
e-mail office@credidam.ro sau la
sediul CREDIDAM din str. C.A.
Rosetti nr. 34, sector 2, București.
Respectuos vă solicităm să respectați
acest termen (01.08.2019), astfel
încât toate resursele să poată fi
alocate realizării și verificării repartiției.

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul
Judecatoriei Arad se afla dosarul nr
2888/55/2019, cu termen de judecata
la data de 9 septembrie 2019, avand
ca obiect cererea petentei Polony
Ana Estera, cu domiciliul in Pecica,
str 1, nr 223, Jud Arad pentru:
constatarea dobandirii de catre
aceasta a dreptului de proprietate
prin uzucapiune, asupra cotei de 1/1
din imobilul situate in sat Turnu, nr
361, compus din casa si teren in
suprafata de 2649 mp, identificat in
CF nr 313368 Pecica (nr CF vechi
511 Turnu) cu nr top 622,523 Turnu,
proprietatea tabulara a numitilor
Ludovic Szucs, decedat in data de
18.02.1975 si Czirko Agneta, decedata in 8.01.1979. Persoanele interesate pot face opozitie la numarul de
dosar indicat mai sus in termen de o
luna de la data publicarii prezentei
somatii.

LICITAŢII
l Comuna Ruginoasa, jud.Iași,
aduce la cunoștinţă publică că în

data de 10.07.2019, ora 13.00, va
avea loc la sediul Primăriei Ruginoasa licitaţia publică în vederea
concesionării iazului „Rugină” în
suprafaţă de 2,33ha și a iazului
„Iezer” în suprafaţă de 10,0172ha ce
fac parte din domeniul public al
comunei Ruginoasa, judeţul Iași.
Persoanele fizice și juridice de pe
raza comunei pot achiziţiona caietul
de sarcini începând cu data de
14.06.2019, de la sediul Primăriei
Ruginoasa, de unde vor putea obţine
și relaţii suplimentare.
l Consiliul Judeţean Arad prin
Centrul Cultural Judeţean Arad
lansează invitaţia de participare la
licitaţia publică de proiecte sesiunea
I-a 2019 pentru activităţi non profit
de interes general, organizată
potrivit legilor în vigoare. Pentru
obţinerea documentaţiei standard
(cererea de finanţare-cadru și
Ghidul solicitantului) puteţi
consulta site-ul: www.ccja.ro; tel.
0357 405 386; fax: 0357 405 387;
Perioada depunerii proiectelor este:
11.06.2019 – 08.07.2019, data limită
de depunere 08.07.2019, ora 13.00.
Documentaţia se va depune la sediul
Centrului Cultural Judeţean Arad,
str. George Bariţiu, nr.16, în plic
închis pe care se va menţiona denumirea solicitantului și aria tematică
(direcţia de finanţare). Anunţul de
participare la licitaţie a fost publicat
în Monitorul Oficial al României nr.
88/04.06.2019.
l Trebor Exim SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică teren
intravilan in suprafata de 5.857 mp
si indiviz in suprafata de 161 mp,
situate în Băicoi, jud. Prahova la
pretul de 47.080 lei + TVA. Licitaţia
va avea loc în data de 13.06.2019,
ora 14/00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 20.06.2019 aceeași
oră, în același loc.
l Servicii Apa-Canal Ceptura SRL
prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare în bloc prin
licitaţie publică pompa submersibila,
placa compactoare MS100-3, taietor
beton MF20-1S cu disc, contor
Wo l t h a n D N 1 0 0 l a p r e ț u l d e
evaluare de 2.143 lei + TVA. Licitaţia va avea loc în data de
13.06.2019, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de
20.06.2019, aceeași oră, în același
loc.
l Asesoft Technologies SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică următoarele bunuri mobile:
cameră termoviziune (5696 lei),
camera HD (908 lei), sistem wireless
pentru monitorizare parametrii
vitali (42616 lei), laptopuri
(14334≈888≈1582 lei), servere
(6813≈27942≈20005≈1468 lei),
tablete (796≈610 lei), statie grafica
(2879 lei), smartpfonuri
(1117≈1051≈929≈759 lei), tensiometre (51≈154 lei), multifunctionale
(355≈288 lei), scanere (3466 lei),
stand mobil calibrare echipamente
achizitie ECG EEG (6347 lei), stand
mobil teste de electrosecuritate
(84992 lei), videotelefoane (279 lei),
etc. Preturile nu contin TVA. Licitaţia va avea loc în 13.06.2019, ora

15/00 la sediul lichidatorului judiciar
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244
519800. Persoanele interesate vor
achizitiona caietul de prezentare în
suma de 500 lei + TVA de la sediul
lichidatorului și vor depune taxa de
garanţie de 10% din prețul de
pornire cu cel putin o zi înainte de
data licitatiei. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de
20.06.2019 aceeași oră, în același loc.
l Erată la anunțul publicat în
data de 05.06.2019 privind organizarea unei licitaţii pentru vânzarea
unui autoturism Dacia 1310 de
către Filarmonica „George
Enescu” din București. Se modifică prețul de pornire la 946Lei,
restul condițiilor rămânând
neschimbate.

PIERDERI
l Pierdut certificat de inregistrare
seria B nr.1997165 al firmei Art &
Home Import Export SRL cu sediul
social in Bucuresti, sector 3, sos.
Mihai Bravu, nr.434, Bloc V16,
Scara 1, Etaj 3, Ap.16 avand cod
unic de inregistrare 18027106 din
data de 11.10.2005 si nr.de ordine in
registrul
comertului:
J40/17025/2005. Il declar nul.
l GORGIES MAKE -UP
COURSES SRL, sediul în București,
Sector 3, Calea Victoriei, nr.16-1820, cam.7, et.2, având
J40/20065/2017, CUI: 38564694,
declarăm pierdute: Certificatul de
Înregistrare seria B nr.3471749
eliberat 2017 și certificatele constatatoare de autorizare. Le declarăm
nule.
l GORGIES OF EMA UTA SRL-D,
sediul în București, Sector 3, Calea
Victoriei, nr.16-18-20, cam.7, et.2,
având J40/13299/2015, CUI:
35182150, declarăm pierdute: Certificatul de Înregistrare seria B
nr.3494889 eliberat 2018 și Certificatele constatatoare de autorizare. Le
declarăm nule.
l GORGIES EXTENDED SRL,
sediul în București, Sector 3, Calea
Victoriei, nr.16-18-20, cam.7, et.2,
având J40/10084/2016, CUI:
36361375, declarăm pierdute: Certificatul de Înregistrare seria B
nr.3475835 eliberat 2018 și Certificatele constatatoare de autorizare. Le
declarăm nule.
l Pierdut ștampilele rotunde ale
Asociaţiei de Proprietari PT 13/2
Buzău, Unirii, 19B, parter. Le declar
nule.
l Pierdut acte societate SC
Almacen Trading SRL, cu sediul în
comuna Ştefăneștii de Jos, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J23/482/2014, CUI 32814856, certificate constatatoere pentru puncte de
lucru.
l Pierdut permis auto handicap
eliberat de Primăria Grădiștea jud.
Ilfov pe numele Filimon Octavian.
Declar nule și piedute următoarele
acte; certificatul de înregistrare și
certificatul constatator al firmei
Wood’S Home Rentals SRL, CUI
39146029, J23/1523/2018, cu sediul
social în sat Petrești, comuna
Corbeanca, Aleea Cucului nr. 2, etaj
1, camera nr. 1, cartier Petrești –
Pădure jud. Ilfov.

