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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
OFERTE SERVICIU
l SCADT SA Slatina angajează: zidar, fierari-betonişti,
lăcătuşi-mecanici, sudori,
dulgheri, şefi de echipă. Relaţii
la telefon: 0249.434.246.
l YSIIEA.RO recruteaza
personal pentru packhouse si
culegatori sezonieri sau pe
termen lung pentru ferme de
ciuperci, salata, capsuni, fructe
moi, praz din Anglia. Plecari
intregul an! Detalii: 0724082270,
0725570322.
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 Primăria Comunei Ceptura,
cu sediul în comuna Ceptura,
nr.266, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
şef Serviciu -un post, în cadrul
Compartimentului Serviciul
Public de Gospodărire Comunală din cadrul Aparatului de
specialitate al primarului
comunei Ceptura, conform
prevederilor HG nr.286/2011,
pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare.
Concursul se organizează şi se va
desfăşura la sediul Primăriei
Comunei Ceptura, judeţul
Prahova, astfel: -Proba scrisă în
data de 14.06.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
18.06.2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii
superioare absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul Ştiinţe Administrative
-Administraţie Publică; -permis
de conducere şofer profesionist
cu o vechime de minim 10 ani;
-vechime în administraţia
publică minim 10 ani; -vechimea
în muncă minim 10 ani. 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

Comuna Ceptura. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia sunt afişate la sediul
Primăriei Comunei Ceptura,
judeţul Prahova. Relaţii suplimentare la telefon: 0244.445.002,
int.104.

nerea dosarelor de concurs: la
sediul instituţiei: Primăria
Comunei Gavojdia, persoană de
contact: Moica Lenuţa -secretar,
telefon/fax: 0256.335.921, e-mail:
primgav@yahoo.com.

l Primăria Corcova, cu sediul în
localitatea Corcova, judeţul
Mehedinţi, organizează concurs,
conform Legii nr.188/1999,
pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de: referent, clasa III,
grad debutant, funcţie publică
de execuţie, două posturi.
Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei Corcova astfel:
-Proba scrisă în data de
20.06.2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 22.06.2018,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Primăriei
Corcova. Relaţii suplimentare şi
coordonatele de contact pentru
depunerea dosarelor de concurs:
la sediul instituției: secretariat.
Persoană de contact: Iorga
Stefan -şef serviciu, telefon/fax:
0252.383.464 sau 0786.350.575,
e-mail: primaria.corcova@gmail.
com.

l Primăria Comunei Secusigiu,
cu sediul în Secusigiu, nr.275,
judeţul Arad, organizează
concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de:
inspector, grad profesional asistent, compartimentul Contabilitate, buget, finanţe, 1 post.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă: 20.06.2018 -sediul
instituţiei, ora 10.00; -Interviul:
25.06.2018 -sediul instituţiei, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare
economice cu diplomă de
licenţă, specializare în contabilitate; -vechime în specialitatea
studiilor: 1 an. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 20 zile
de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Secusigiu, nr.275. Relaţii suplimentare: sediul Primăriei, Secus i g i u , n r. 2 7 5 , t e l e f o n :
0257.411.320, mail: primariasecusigiu@yahoo.com, persoană
de contact: Dan Lorena Danina,
inspector, compartiment Resurse
umane.

l Primăria Comunei Gavojdia,
cu sediul în localitatea Gavojdia,
nr.295, judeţul Timiş, organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de:
inspector, clasa I, grad profesional asistent, 1 post, în cadrul
Compartimentului de Asistenţă
socială. Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei astfel:
-Proba scrisă în data de
18.06.2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 20.06.2018,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă -asistenţă socială;
-vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20
zile de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Primăriei Comunei
Gavojdia, din localitatea
Gavojdia, nr.295, jud.Timiş.
Relaţii suplimentare şi coordonatele de contact pentru depu-

l Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Gorj, cu
sediul în Municipiul Târgu-Jiu,
str. Eroilor, nr. 15-17, Județul
Gorj, organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, concursul pentru
ocuparea postului contractual de
execuţie vacant de referent,
treapta profesională IA la
Compartimentul cercetare,
conservare, valorificare și
promovarea culturii tradiționale,
pe perioadă nedeterminată. A.
Condiţiile de participare la
concurs - studii
liceale; - experiență în
domeniul dansului
popular / coregrafiei minimum 3 ani, 6
luni; B. Data, ora şi
locul de desfăşurare a
concursului.
Concursul se va
desfăşura la sediul
Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii
Tradiţionale Gorj,
astfel: - 12 iunie 2018,
ora 10,00 proba scrisă;
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- interviul se va susține într-un
termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. C. Candidaţii vor
depune dosarul de concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data de afişării anunţului, la
sediul Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj.
D. Date de contact. Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, telefon 0253/213.710.
l Anunţ. Având în vedere
prevederile din Legea nr.
153/2017 şi ale art. 7 din H.G. nr.
286/2011 Centrul Cultural Județean Arad organizează concurs
pentru ocuparea unor posturi de
execuție vacante, în regim
contractual, pe durată nedeterminată: - un post de inspector de
specialitate GP I la Compartimentul Financiar Contabilitate;
- un post de instructor debutant
la Serviciul Școala Populară de
Arte. Condiţiile specifice de
ocupare a postului de inspector
de specialitate GP I la Compartimentul Financiar Contabilitate
sunt: Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă în domeniul ştiinţelor
economice; - Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 5
ani, în instituții publice de
cultură; - Cunoașterea unei limbi
de circulație internațională
(minim nivel mediu); - Cunoştinţe operare PC – nivel mediu.
Condiţiile specifice de ocupare a
postului de instructor debutant
la Serviciul Școala Populară de
Arte sunt: - Studii medii; Diplomă de absovent curs canto
muzică populară; - Disponibilitate de deplasare în județ; Cunoașterea unei limbi de
circulație internațională - minim
nivel mediu; - Cunoştinţe
operare PC – nivel mediu; Vechime totală în muncă – min.
0 ani. Concursul se organizează
la sediul Centrului Cultural
Judeţean Arad, în data de
14.06.2018, ora 10:00, proba
scrisă, iar în data de 19.06.2018,
ora 10:00, proba de interviu.
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Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune până în data de
05.06.2018, ora 14:00, la Centrul
Cultural Județean Arad, camera
01. Persoană de contact – Crișan
Silvia, tel. 0357/405386.
l Instituția Prefectului - Județului Ilfov, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcției publice de execuție
vacante de auditor, clasa I, grad
profesional superior la Compartimentul Audit Public Intern din
cadrul Instituției Prefectului
Județul Ilfov. Condițiile de
ocupare a postului: - candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici
(r2), cu modificările și completările ulterioare; Condițiile specifice de ocupare a postului: - studii
universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în științe juridice, economice sau administrative. -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcției publice: minimum 9 ani.
Termenul de depunere a dosarelor este cel prevăzut de art. 49
alin. (1) din H.G. 611/2008, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv 20 zile de la
data publicării anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Instituției Prefectului Județului Ilfov. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49
alin. (1) din H.G. 611/2008.
Concursul începe în data de
18.06.2018, orele 10:00 – proba
scrisă și în termen de 5 zile interviul și se desfășoară la
sediul Instituției Prefectului Județului Ilfov. Anunțul, bibliografia și tematica de concurs se
află afișate la avizierul Instituției
Prefectului și pe site-ul instituției. Relații suplimentare se pot
obține la sediul Instituției
Prefectului - Județului Ilfov sau
la telefon 021/311.28.62, interior
28623. Persoana de contact:
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Gheorghe Alexandru Valentin.
Publicarea în monitorul oficial
să fie 18.05.2018.
l Anunt. Direcţia Generală De
Asistenţă Socială Şi Protecţia
Copilului Buzău, în temeiul
H.G. nr. 286/23.03.2011 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat
superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi (funcţie contractuală): 1
post vacant de conducere (perioadă nedeterminată) de șef
serviciu, gradul II la Serviciul
Module Rezidențiale De Tip
Familial Buzău din cadrul
D.G.A.S.P.C. Buzău; 1 post
vacant de conducere (perioadă
nedeterminată) de șef complex,
gradul II la Complexul De
Servicii Pentru Copilul Cu
Dizabilități Buzău din cadrul
D.G.A.S.P.C.Buzău, astfel: Dată
limită depunere dosare, în data
de 05.06.2018; Selecţie dosare,
în data de 07.06.2018, ora 10.00;
P r oba scri să, î n data d e
14.06.2018, ora 10.00; Interviu,
în data de 20.06.2018, ora 10.00;
Condiții: 1.Studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: psihologie,
asistență socială și sociologie sau
absolvenți cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul:
juridic, medical, economic și al
științelor administrative. 2.
Vechime necesară ocupării
postului-candidații pentru
ocuparea funcției de conducere
trebuie să fie absolvenți cu
diplomă de licență de învățământ superior în domeniul
psihologie, asistență socială și
sociologie, cu vechime de
minimum 2 ani în domeniul
serviciilor sociale, sau absolvenți
cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul
juridic, medical, economic și al
științelor administrative, cu
experiență de minimum 5 ani în
domeniul serviciilor sociale.
Persoană de contact: Moldoveanu Daniela Cristina-tel.0238/711051. Dosarele
vor fi depuse până la data de
05.06.2018, ora 16.30. Toate
probele se desfasoară la sediul
instituţiei din mun.Buzău,
strada Bistriţei nr.41, jud.
Buzău.

l Anunt. Direcţia Generală De
Asistenţă Socială Şi Protecţia
Copilului Buzău, în temeiul
H.G. nr. 286/23.03.2011 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
(funcţie contractuală): 1 post
vacant (perioadă nedeterminată)
de spălătoreasă la Căminul
Pentru Persoane Vârstnice
"Alecu Bagdat" Rîmnicu-Sărat
din cadrul D.G.A.S.P.C.Buzău
astfel: Dată limită depunere
dosare, în data de 05.06.2018;
Selecţie dosare, în data de
07.06.2018, ora 10.00; Proba
practică, în data de 14.06.2018,
ora 10.00; Interviu, în data de
20.06.2018, ora 10,00; Condiții:
studii generale, studii profesionale, studii medii, absolvite cu
Diplomă de absolvire sau alt
certificat echivalent; certificat de
absolvire a unui curs de instruire
privind "însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă".
Persoană de contact: Nuțu Veronica-tel.0238/711051. Dosarele
vor fi depuse până la data de
05.06.2018, ora 16.30. Toate
probele se desfasoară la sediul
instituţiei din mun. Buzău,
strada Bistriţei nr. 41, jud.
Buzău.
l Primăria comunei Rieni organizează, in perioada 15.06.2018
– 18.06.2018, concurs pentru
ocuparea a două posturi
contractuale vacante de
muncitor calificat I, în cadrul
Compartimentului Administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei

Rieni. Concursul se va organiza
la sediul Primăriei comunei
Rieni, sat Rieni, nr. 151, în data
de 15.06.2018, ora 10 – proba
scrisă și în data de 18.06.2018,
ora 12 – interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se depun
până în data de 07.06.2018, ora
14:00, la sediul Primăriei
comunei Rieni. Dosarul trebuie
să conțină în mod obligatoriu: a)
cerere de înscriere la concurs
adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de
identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul
studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau
instituţia publică; d) carnetul de
muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie; e)
cazierul judiciar sau o declaraţie
pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru
care candidează; f) adeverinţă
medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum
vitae; Adeverinţa care atestă
starea de sănătate va conţine, în
clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia,
în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii. (3) În cazul
documentului prevăzut la lit. e),
candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la
înscriere o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel
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mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la lit. b)-d)
vor fi prezentate şi în original în
vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea. Concursul va
consta în 3 etape, respectiv:
selectarea dosarelor de concurs,
proba scrisă, și interviu. Selectarea dosarelor pentru concurs
se va face până în data de
11.06.2018, ora 12:00, iar
afişarea rezultatelor în urma
selectării dosarelor se va face
până în 11.06.2018, ora 15:00.
Condiții generale: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; c) are vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; d) are capacitate deplină
de exerciţiu; e) are o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare
abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului
scos la concurs; g) nu a fost
condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiții specifice: a)
Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat, cu cel
puțin una din calificările :
tâmplar, sudor, lăcătuș, mecanic,
sculer-matrițer, electromecanic
auto, zugrav-vopsitor, electri-
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cian; b) Vechime în muncă:
minim 10 ani. Informații suplimentare se pot obține la telefon
0259/329242 sau la sediul Primăriei Rieni.
l Spitalul Județean de Urgență
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5,
organizează concurs, în data de
13.06.2018, pentru ocuparea a
două posturi vacante de asistent
medical debutant, specialitatea
„medicină generală”, cu nivel de
studii PL, la secţia medicină
internă şi secţia pediatrie.
Condiţii specifice de participare:
Diplomă de şcoală postliceală
sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare,
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, privind echivalarea
studiilor absolvenţilor liceelor
sanitare, promoţiile 1976-1994,
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea
medicină generală. Concursul se
organizează la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina în
data de 13.06.2018, ora 9.00
-proba scrisă şi în data
18.06.2018, ora 9.00 -proba
interviu. Dosarele se depun la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS,
în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului,
până în data de 04.06.2018 şi
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute
la art.7 din HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Bibliografia de concurs
este afişată la sediul unităţii şi pe
site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.RUNOS sau la nr.de
telefon: 0349.802.550.
l Spitalul Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila” Bucureşti organizează următoarele concursuri
pentru ocuparea unor posturi
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vacante de personal civil
contractual, conform H.G.
nr.286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:-2
posturi vacante de kinetoterapeut debutant, conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice:
nivel de studii– superioare;
diplomă de licenţă în specialitate, însoţită de suplimentul
descriptiv; autorizaţie de liberă
practică sau adeverinţă pentru
participare la concurs eliberată
de institutiile abilitate; nivel de
acces la informaţii clasificate,
precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate sau
a certificatului de securitate, în
cazul în care acesta este declarat
„admis”; condiţii de vechime: -.
Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă– 18.06.2018 ora
08.00, interviu– 22.06.2018 ora
08.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:
21.05.2018– 05.06.2018. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi
la Birou Învăţământ din
S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila”
cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sector
1– telefon 021.319.30.51– 61
interior 108.-2 posturi vacante
de kinetoterapeut, conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice:
nivel de studii– superioare;
diplomă de diplomă de licenţă în
specialitate, însoţită de suplimentul descriptiv; autorizaţie de
liberă practică; nivel de acces la
informaţii clasificate, precum şi
acordul scris al candidatului
privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certi-

ficatului de securitate, în cazul în
care acesta este declarat
„admis”; condiţii de vechime:
minim 6 luni vechime în specialitate (să nu deţină gradul profesional de kinetoterapeut
principal). Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă–
18.06.2018 ora 08.00, interviu–
22.06.2018 ora 08.00, la sediul
Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este: 21.05.2018–
05.06.2018. Relaţii suplimentare
pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la Birou
Învăţământ din S.U.U.M.C. “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu
n r. 8 8 , s e c t o r 1 – t e l e f o n
021.319.30.51– 61 interior 108.-1
post vacant de kinetoterapeut
principal, conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice:
nivel de studii– superioare;
diplomă de licenţă în specialitate, însoţită de suplimentul
descriptiv; autorizaţie de liberă
practică; examen pentru obţinerea gradului de principal;
nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea
în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate
sau a certificatului de securitate,
în cazul în care acesta este
declarat „admis”; condiţii de
vechime: minim 5 ani vechime în
specialitate în sectorul sanitar.
Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă– 18.06.2018 ora
08.00, interviu– 22.06.2018 ora
08.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:
21.05.2018– 05.06.2018. Relaţii

suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi
la Birou Învăţământ din
S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila”
cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sector
1– telefon 021.319.30.51– 61
interior 108.-43 posturi vacante
de asistent medical– medicină
generală, conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice:
nivel de studii– postliceale;
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conf.
H.G. nr.797/1997, în specialitatea medicină generală;
diplomă de bacalaureat; certificat de membru OAMGMAMR– asistent medical
generalist, avizat şi valabil la
data concursului. Certificatul va
fi însoţit de avizul anual pentru
autorizarea exercitării profesiei
de asistent medical generalist
(pentru persoanele care exercită
profesia de asistent medical
generalist), avizat şi valabil la
data concursului, sau de adeverinţa pentru participare la
concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor
care nu exercită profesia de
asistent medical generalist);
nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea
în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate
sau a certificatului de securitate,
în cazul în care acesta este
declarat „admis”; condiţii de
vechime: minim 6 luni vechime
ca asistent medical– medicină
generală (să nu deţină gradul
profesional de asistent medical
principal– medicină generală).
Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă – 18.06.2018 ora
08.00, interviu– 22.06.2018 şi
25.06.2018, ora 08.00, la sediul
Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este: 21.05.2018–
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05.06.2018. Relaţii suplimentare
pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la Birou
Învăţământ din S.U.U.M.C. “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu
n r. 8 8 , s e c t o r 1 – t e l e f o n
021.319.30.51– 61 interior 108.-1
post vacant de asistent medical
debutant– balenofiziokinetoterapie şi recuperare, conform
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii– postliceale;
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conf.
H.G. nr.797/1997, în specialitatea balneofizioterapie şi recuperare; diplomă de bacalaureat;
certificat de membru OAMGMAMR– asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare,
avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de
avizul anual pentru autorizarea
exercitării profesiei de asistent
medical balneofiziokinetoterapie
şi recuperare, avizat şi valabil la
data concursului, sau de adeverinţa pentru participare la
concurs, eliberată de OAMGMAMR; nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi
acordul scris al candidatului
privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în
care acesta este declarat
„admis”; condiţii de vechime: -.
Concursul se va desfăşura astfel:
proba practică– 18.06.2018 ora
13.00, interviu– 25.06.2018 ora
08.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:
21.05.2018 – 05.06.2018. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi
la Birou Învăţământ din
S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila”
cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sector
1– telefon 021.319.30.51– 61
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interior 108.-2 posturi vacante
de asistent medical– radiologie,
conform H.G. nr.286/2011.
Condiţii specifice: nivel de
studii– postliceale; diplomă de
şcoală sanitară postliceală sau
diplomă de studii postliceale
prin echivalare conf. H.G.
nr.797/1997, în specialitatea
radiologie; diplomă de bacalaureat; certificat de membru
OAMGMAMR– asistent
medical radiologie, avizat şi
valabil la data concursului.
Certificatul va fi însoţit de avizul
anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical
radiologie (pentru persoanele
care exercită profesia de asistent
medical radiologie), avizat şi
valabil la data concursului, sau
de adeverinţa pentru participare
la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor
care nu exercită profesia de
asistent medical radiologie);
nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea
în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate
sau a certificatului de securitate,
în cazul în care acesta este
declarat „admis”; condiţii de
vechime: minim 6 luni vechime
ca asistent medical radiologie (să
nu deţină gradul profesional de
asistent medical principal– radiologie). Concursul se va desfăşura astfel: proba scrisă
– 18.06.2018 ora 13.00, interviu–
22.06.2018 şi 25.06.2018, ora
08.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:
21.05.2018– 05.06.2018. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi
la Birou Învăţământ din
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila”
cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sector
1– telefon 021.319.30.51– 61
interior 108.-1 post vacant de
inginer de sistem IA, conform
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii– superioare;
diplomă de licenţă în domeniul
postului, însoţită de suplimetul
descriptiv (foaia matricolă);
nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea
în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate
sau a certificatului de securitate,
în cazul în care acesta este
declarat „admis”; condiţii de
vechime: minim 6 ani şi 6 luni în
activitatea informatică.
Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă – 18.06.2018 ora
08.00, interviu–25.06.2018, ora
08.00, la sediul Spitalului
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Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs
este:21.05.2018– 05.06.2018.
Relaţii suplimentare pe site-ul
www.scumc.ro la rubrica
“Cariere” şi la Birou Mobilizare
din S.U.U.M.C. “Dr. Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti,
Str. Mircea Vulcănescu nr.88,
sector 1– telefon 021.319.30.51–
61 interior 162.-1 post vacant de
inginer specialist IA, conform
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii– superioare;
diplomă de licenţă în domeniul
postului, însoţită de suplimetul
descriptiv (foaia matricolă);
nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea
în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate
sau a certificatului de securitate,
în cazul în care acesta este
declarat „admis”; condiţii de
vechime: minim 6 ani şi 6 luni în
specialitate. Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă–
18.06.2018 ora 13.00,
interviu–25.06.2018, ora 10.00,
la sediul Spitalului Universitar
de Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este: 21.05.2018–
05.06.2018. Relaţii suplimentare
pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la Birou
Mobilizare din S.U.U.M.C. “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu
n r. 8 8 , s e c t o r 1 – t e l e f o n
021.319.30.51– 61 interior 162.-1
post vacant de referent debutant, conform H.G. nr.286/2011.
Condiţii specifice: nivel de
studii– medii; diplomă de bacalaureat; nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi
acordul scris al candidatului
privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în
care acesta este declarat
„admis”; condiţii de vechime: -.
Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă– 20.06.2018 ora
13.00, interviu–26.06.2018, ora
13.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă Militar

Central “Dr. Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:
21.05.2018– 05.06.2018. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi
la Birou cadre militare din
S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila”
cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sector
1– telefon 021.319.30.51– 61
interior 506.-1 post vacant de
muncitor calificat III (bucătar),
conform H.G. nr.286/2011.
Condiţii specifice: nivel de
studii– minim generale; act
doveditor de absolvire a studiilor; calificare bucătar; nivel de
acces la informaţii clasificate,
precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate sau
a certificatului de securitate, în
cazul în care acesta este declarat
„admis”; condiţii de vechime: de
la 3 ani până la 6 ani, vechime în
meserie. Concursul se va desfăşura astfel: proba practică–
19.06.2018 ora 08.00,
interviu–25.06.2018, ora 12.00,
la sediul Spitalului Universitar
de Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este: 21.05.2018–
05.06.2018. Relaţii suplimentare
pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la structura
Administrativ din S.U.U.M.C.
“Dr. Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon
021.319.30.51– 61 interior 594.-3
posturi vacante de muncitor
calificat IV (spălător textile),
conform H.G. nr.286/2011.
Condiţii specifice: nivel de
studii– minim generale; act
doveditor de absolvire a studiilor; calificare spălător textile;
nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea
în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate
sau a certificatului de securitate,
în cazul în care acesta este
declarat „admis”; condiţii de
vechime: până la 3 ani, vechime
în meserie. Concursul se va
desfăşura astfel: proba practică–
19.06.2018 ora 13.00, interviu

–25.06.2018, ora 14.00, la sediul
Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este: 21.05.2018–
05.06.2018. Relaţii suplimentare
pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la structura
Administrativ din S.U.U.M.C.
“Dr. Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon
021.319.30.51– 61 interior 594.-1
post vacant de muncitor calificat
IV (tâmplar), conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice:
nivel de studii– minim generale;
act doveditor de absolvire a
studiilor; calificare tâmplar;
nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea
în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate
sau a certificatului de securitate,
în cazul în care acesta este
declarat „admis”; condiţii de
vechime: până la 3 ani, vechime
în meserie. Concursul se va
desfăşura astfel: proba practică–
20.06.2018 ora 08.00,
interviu–26.06.2018, ora 08.00,
la sediul Spitalului Universitar
de Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este: 21.05.2018–
05.06.2018. Relaţii suplimentare
pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la structura
Administrativ din S.U.U.M.C.
“Dr. Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str.Mircea Vulcănescu
n r. 8 8 , s e c t o r 1 – t e l e f o n
021.319.30.51– 61 interior 594.-3
posturi vacante de îngrijitor,
conform H.G. nr.286/2011.
Condiţii specifice: nivel de
studii– generale; act doveditor
de absolvire a studiilor; nivel de
acces la informaţii clasificate,
precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate sau
a certificatului de securitate, în
cazul în care acesta este declarat
„admis”; condiţii de vechime: -.
Concursul se va desfăşura astfel:
proba practică– 21.06.2018 ora
08.00, interviu–27.06.2018, ora
08.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:
21.05.2018– 05.06.2018. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi
la structura Administrativ din
S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila”
cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sector
1– telefon 021.319.30.51– 61
interior 594.
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l Primăria Berceni -Ilfov organizează concurs recrutare pentru
postul de administrator -Club
Sportiv în data de 14.06.2018.
Detalii la 021/365.19.68.
l Şcoala Gimnazială nr. 128,
strada Ion Creangă nr. 6, sector
5, Bucureşti, anunţă scoaterea la
concurs a următorului post:
-0,50 post vacant de administrator financiar, care va avea loc
în data de 14.06.2018, ora 10.00,
la sediul instituţiei. Informaţii
suplimentare la sediul unităţii
sau la telefon: 021.410.22.19.
l Direcţia Locală De Evidenţă a
Persoanelor Sector 6, organizează în data de 19.06.2018
concurs de recrutare pentru
ocuparea unei funcţii publice de
execuţie vacante de inspector,
clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului
Economic.Concursul se organizează la sediul instituţiei din
Bucureşti, str. Hanul Ancuţei
nr.4, sector 6, în data de
19.06.2018, ora 10:00 proba
scrisă. Condiţiile de participare
la concurs: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;-vechime în specialitatea
studiilor -0 ani.Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile
de la data publicării prezentului
anunţ în Monitorul Oficial al
României, Partea a III -a, la
sediul instituţiei, respectiv în
perioada 18.05. -06.06.2018.
Bibliografia se afişează pe site-ul
şi la avizierul instituţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine
la sediul instituţiei şi la nr. de
tel.: 021.434.13.31 -Serviciul
Resurse Umane, Juridic,
inspector resurse umane, Mic
Silvia. Director Executiv, Doru
Anghel.
l Sport Club Popeşti Leordeni
cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, str. Leordeni, nr. 116,
judeţul Ilfov organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractual vacante de execuţie
din cadrul Compartimentului
Administrativ: Inspector Specialitate IA -1 post şi Referent I -1
post.Probele stabilite sunt: proba
scrisă şi interviul.Proba scrisă se
va organiza în data de
13.06.2018, ora 10.00, iar interviul în data de 15.06.2018, ora
10.00. Probele se vor susţine la
sediul Sport Club Popeşti- Leordeni din orașul Popești -Leordeni, str. Leordeni, nr.116, jud
Ilfov.Condiţii generale:-candidaţii trebuie să îndeplinească
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condiţiile prevăzute de art. 3 din
Regulamentul cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice din 23.03.2011,
aprobat prin HGR nr.286/2011,
modificată și completată.
Condiţii specifice:Inspector
Specialitate IA:-studii superioare
de specialitate; -cunoştinţe de
operare PC: Word si Excel
-nivel avansat;-vechime de specialitate: constituie avantaj.Referent I:-studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat;-cunoştinţe de operare PC: Word si
Excel -nivel mediu;-vechime de
specialitate: constituie avantaj.
Dosarele de înscriere la concurs
se depun în termen de 10 de zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al
României, partea a III-a, la
sediul instituţiei şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din
Regulamentul cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice din 23.03.2011,
aprobat prin HGR nr.286/2011,
modificată și completată.Relaţii
suplimentare la sediul Sport
Club Popești -Leordeni, Biroul
Resurse Umane.
l Unitatea Militară 02412
Bucureşti organizează concurs
pentru ocuparea unui post
vacant de execuţie -personal civil
contractual, de psiholog specialist (studii superioare), specialitatea psihologie clinică (4 ani
vechime în specialitate) în cadrul
cabinetului de psihologie.
Concursul se va desfăşura, astfel:Proba scrisă în data de
13.06.2018, începând cu ora
11.00;Interviu în data de
19.06.2018, începând cu ora
11.00.Dosarele pentru înscrierea
la concurs se vor depune la
sediul U.M. 02412 Bucureşti,
biroul resurse umane, etaj 1,
camera 116, strada Grigore
Cobălcescu nr. 26, Sector 1,
Bucureşti, până la data de
05.06.2018, ora 15.00. Informații
suplimentare se pot obține la
telefon 021.313.88.05, int. 114.
l Primăria comunei Tunari–
jud. Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe

V

www.jurnalul.ro

Vineri, 18 mai 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante
de: Consilier clasa I, grad profesional Superior– Compartiment
Contabilitate Buget; Concursul
va avea loc în data de 18.06.2018
ora 11.00– proba scrisă, la sediul
primăriei comunei Tunari din
str. Mihai Eminescu nr. 1,
comuna Tunari, jud. Ilfov. Interviul va avea loc în maxim 5 zile
lucrătoare de la afişarea rezultatelor la proba scrisă.Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999, Statutul
Funcţionarilor Publici r2 cu
modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă:Condiţii
specifice pentru ocuparea Funcţiei publice de execuţie vacante
de Consilier clasa I, grad profesional Superior– Compartiment
Contabilitate Buget:-studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
Ştiinţe economice;-vechimea în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9
ani;Dosarele de înscriere se
depun în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a, respectiv de la data de
18.05.2018 până la data de
06.06.2018 la sediul Primăriei
comunei Tunari din str. Mihai
Eminescu nr.1, comuna Tunari,
jud. Ilfov. Secretariatul comisiilor va fi asigurat de doamna
Andritoiu Stela Maria– Consilier
Debutant, Primăria Tunari,
telefon 021.267.53.10.
l Liceul Teoretic „Dragomir
Hurmuzescu” organizează
concurs pentru ocuparea următorului post vacant: -1 post
Administrator financiar
(Contabil şef), (pe perioadă nedetermintă; probe: scrisă, interviu).
Data concursului: 19.06.2018.
Depunerea dosarelor se face
până pe 12.06.2018, în intervalul
orar 10.00 -14.00 la secretariatul
unităţii. Relaţii la telefon:
021.256.00.83, 0759992849,
0759992872.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă Bulevardul Griviţei,
demisol, parter, etaj, mansardă,
Braşov. Telefon 0749/585753,
0744/550966.

CITAȚII
l Zidărescu Ștefan este citat la
Judecătoria Ploiești pe data de
07.06.2018, S5, în dosar
3224/281/2018, având ca obiect
tăgada de paternitate.

l Paratul Gherasim George-Eduard, din comuna Ciurea,
sat Dumbrava, str. Torentului, nr.
315, judetul Iasi, este chemat la
Judecatoria Iasi, sectia civila,
Complet12M, pentru data de
06.06.2018, ora 08:30, in dosarul nr.
30355/245/2017, divort cu minori;
exercitarea autoritatii parintesti;
stabilire domiciliu minor; pensie de
intretinere, de catre reclamanta
Gherasim Andreea.
l Se citează pârâtul Țabără
Gheorghe pentru 14.06.2018 la
Judecătoria Iași, C02M, ora 8.30,
obiect divorț și exercitare autoritate, reclamanta Țabără Petronela, dos. nr. 34610/245/2017.
l Se citează numitii Voian Elisabeta, Voian Ana, Magulean
Terez, Magulean Nicolae, cu
domiciliu necunoscut in dosar
541/246/2018 cu termen de judecata 05.06.2018, la Judecatoria
Ineu in proces cu Magulean
Elena si Dudas Ana obiect succesiune, partaj si uzucapiune.
l Se citează numiții Sângeorzan
Florian, Sângeorzan Emil,
Sângeorzan Dochia, Sângeorzan
Viorica, Sângeorzan Anton,
Sângeorzan Savir și Sângeorzan
Maxim, în calitate de pârâți, la
Judecătoria Năsăud, în dosarul
191/265/2017, pentru termenul
din 10.07.2018.
l România. Judecătoria Târgu
Mureș. Dosar nr.14635/320/2017.
Somație emisă conform Încheierii
completului de judecată din data
de 08.05 2018 emisă în dosarul
nr.14635/320/2017. La Judecătoria Tîrgu Mureș a fost înregistrată cererea de chemare în
judecată formulată de: petenta
Sarmasan Anastasia, prin reprezentant conventional av.Albert
Eugenia, în contradictoriu cu
Intimat Bardasan Alexandrina
prin mostenitor Bardasan Vasile-Teodor, intimat Bardasan
Alexandrina prin mostenitor
Moldovan Margareta, intimat
Blaj Cătălin-Bogdan. Prin această
cerere reclamantul solicită constatarea dobândirii prin uzucapiune
a dreptului de proprietate asupra
imobilului teren în suprafață de
592mp situat în com.Sincraiu de
Mureș, sat Nazana, str.Școlii,
nr.29, înscris în CF 1336- Nazna,
nr.top. 191/1. Prin prezenta se
somează toți cei interesați că pot
formula opoziție la cererea de
uzucapiune ce formează obiectul
dosarului nr.14635/320/2017 al
Judecătoriei Tg.Mureș, cu termen
de judecată la data de 19.06.2018,
în caz contrar, în termen de o lună
de la emiterea celei din urma din
publicații se va trece la judecarea
cererii.

DIVERSE
l Judecatoria Iasi, dosar nr.
588/245/2017, sentinta civila nr.
11331/21.09.2017: Admite
cererea formulată de reclamanta Moreanu Petronela, CNP
2790701221268 în calitate de
reprezentant legal al minorilor
Irimia Beatrice-Alexandra,
născută la data de 10.09.2004 și
Irimia Dennis-Andrei, născut la
data de 18.09.2006, în contradictoriu cu pârâtul Irimia Alexandru-Cristian, domiciliat în
comuna Voinești, sat Lungani,
județ Iași. Majorează pensia de
întreținere stabilită prin sentința
civilă nr. 16440/2013 pronunțată
de Judecătoria Iași în dosarul
nr. 23519/245/2013 și obligă
pârâtul să plătească reclamantei, în favoarea fiecărui
minor, pensie de întreținere
lunară in cuantum de 1/6 din
venitul minim net pe economia
națională (1/3 din venitul minim
net pe economia națională
pentru ambii minori), începând
cu data de 11.01.2017 (data
introducerii cererii de chemare
în judecată) și până la majorat.
Ia act de faptul că nu s-a solicitat acordarea cheltuielilor de
judecată. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a
fi depusă la Judecătoria Iași.
Executorie provizoriu de drept
conform art.448 al.1 pct.4 C.
proc.civ. Pronunțată în ședință
publică azi, 21.09.2017.
l 1. Date privind dosarul:
Număr dosar: 2736/115/2017,
Tribunalul Timis, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios, Administrativ şi Fiscal ; Judecător sindic:
Loredana Neamtu. 2. Arhiva/
registratura instanţei: Adresa:
Timisoara, Piata Tepes Voda, nr.
2, Jud. Timis, Număr de telefon:
0256.498.054, programul
arhivei/registraturii instanţei:
08.30-12.30. 3. Debitor: S
Debitor: S.C. Hermina Tour
S.R.L.; Cod Unic de Înregistrare:
24539445; Sediu social: comuna
Dumbrăvița, str. Wolfgang
Amadeus Mozart, nr. 24, biroul 3,
et. parter, jud. Timiș; Număr de
Ordine în Registrul Comerţului:
J35/2368/2016. 4. Lichidator
judiciar: Darada Insolv
I.P.U.R.L.; Cod de Identificare
Fiscală: 31022114; Sediul ales:
Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918,
Nr.7, et.2, cam.21, Jud. Caraş-Severin; Număr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II – 0639/2012;
Telefon: 0355/429.116; Fax:
0355/429.117. Notifică 4. Deschiderea procedurii insolvenţei –
procedura generala - împotriva
debitoarei S.C. Hermina Tour
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S.R.L., prin Sentinta Civilă nr.
411/JS din data de 19.04.2018,
pronunţată de către Tribunalul
Timis, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi
Fiscal,
î n d o s a r u l n r.
2736/115/2017.Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra
averii debitoarei este: 04.06.2018.
Termenul limită de verificare a
creanţelor, de admitere, afişare şi
publicare a Tabelului preliminar
al creanţelor este: 25.06.2018.
Contestațiile la tabelul preliminar al creanţelor pot fi depuse
în termen de 7 zile de la data
publicării tabelului în BPI.
Termenul pentru întocmirea,
depunerea și publicarea Tabelului definitiv al creanţelor
admise este: 13.07.2018.

Termenul pentru depunerea
raportului prevăzut de art. 97 din
Legea nr. 85/2014 este 30.05.2018.
Se notifică faptul că prima
şedinţă a Adunării Creditorilor
debitoarei va avea loc la data de:
21.06.2018, orele 12.00, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie
1918, nr.7, et.2, ap.21, jud.
Caraş-Severin, având ca ordine
de zi: prezentare situaţie debitor;
desemnare comitet creditori;
confirmare lichidator judiciar;
stabilire onorariu lichidator judiciar; alte menţiuni. Lipsa creditorilor de la această adunare,
constituie acordul tacit al acestora cu privire la punctele de
vedere de pe ordinea de zi.

l Notificare privind deschiderea
procedurii insolvenţei – procedura simplificată. 1. Date privind
dosarul: Număr dosar:
7 4 7 / 1 1 5 / 2 0 1 8 , Tr i b u n a l u l
Caraş-Severin Secţia a II-a
Civilă, de Contencios, Administrativ şi Fiscal ; Judecător sindic:
Juca Petru ; Adresa: Horea, nr.
2-4, Reşiţa, Jud. Caraş-Severin,
Număr de telefon: 0255/213.304
programul arhivei/registraturii
instanţei: 9-12. 3. Debitor: S.C.
Nova Gold IFN S.R.L.; Cod
Unic de Înregistrare: 22373345;
Sediu social: Bocşa, str. Caraşului, nr. 8, Jud. Caraş-Severin ;
Număr de Ordine în Registrul
Comerţului: J11/789/2007. 4.
Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C.
Nova Gold IFN S.R.L., conform
Sentinţei Civile nr. 129/JS din
data de 19.04.2018, pronunţată
de către Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi
F i s c a l , î n d o s a r u l n r.
747/115/2018, în temeiul art. 99
alin. (1) şi/sau alin. (2), art. 100
alin.(1) şi urm. din Legea nr.
85/2014, coroborate cu art. 71
alin. (2) sau, după caz, art. 73
alin. (1) din acelaşi act normativ
Notifică 5. Deschiderea procedurii insolvenţei – procedura
simplificată - împotriva debitoarei S.C. Nova Gold IFN
S.R.L.7.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a
creanţei. este: 04.06.2018.
Termenul limită de afişare şi
publicare a Tabelului preliminar
al creanţelor este: 15.06.2018.
Contestațiile la tabelul preliminar al creanţelor pot fi depuse
în termen de 7 zile de la data
publicării tabelului în BPI.
Termenul pentru întocmirea,
depunerea și publicarea Tabelului definitiv al creanţelor
admise este: 11.07.2018.

l Dosar nr.1956/326/2017. Judecătoria Topliţa. Somaţie emisă în
temeiul încheierii de ședință din
data de 10.04.2018. Prin cererea
înregistrată pe rolul Judecătoriei
Topliţa ce formează obiectul
dosarului nr.1956/326/2017,
reclamanţii Silivas Ioan -CNP:
1690105193787 şi soţia Silivas
Margareta
-CNP:
2720101193795, ambii cu domiciliul în Tulgheş, nr.158A, jud.
Harghita, au invocat dobândirea
prin uzucapiune -joncţiunea
posesiilor -a dreptului de proprietate asupra imobilului în suprafaţă de 4873mp înscris în CF
nr.52193 Tulgheş nr.top.444/11/b,
imobil în localitatea Tulgheş,
având ca vecini la Nord pe
Ungureanu Gheorghe, la Est
Parau, la Sud pe Pava Laszlo
Tibor şi Comuna Tulgheş şi la
Vest Comuna Tulgheş şi Onu
Ana, conform raportului de
expertiză tehnică topografică
întocmit de expert topograf judiciar Maier Cristian. Toți cei
interesați sunt somați să formuleze opoziție, cu precizarea că, în
caz contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de 6 luni
de la emiterea celei din urmă
publicații.

SOMAȚII

l Prin cererea inregistrată sub
dosar nr 605/246/2018 reclamantul Maghiş Ioan domiciliat
in Cermei nr 852, jud Arad cu
domiciliul procesual ales la
sediul secundar al cabinet Avocat
Morariu Anişoara din Arad,
Bdul Revoluţiei, nr 66, corp A,
etaj 1, ap 8, jud Arad, in contradictoriu cu pârâta Păşcuţ Floare
domiciliată in Arad, str Mioriţa,
nr 2, bloc 139, ap 5, jud Arad,
solicită inscrierea dreptului de
proprietate asupra imobilului
inscris in CF nr 301679 Cermei
(CF vechi nr 1278 Cermei) nr top
9-10/a-1 compus din teren intravilan in suprafaţă de 900 mp,

VI
Vineri, 18 mai 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
situat in nr adm. 6/B de sub B1,
aparţinând proprietarului
tabular Selejan Petru minor,
decedat la data de 6.11.1992, in
cotă de 1/1, inscrierea dreptului
de proprietate asupra imobilului
inscris in CF nr 301678 Cermei
(CF vechi nr 1422 Cermei) cu nr
top 9-10/a-2, compus din teren
intravilan in suprafaţă de 900
mp, situat in nr adm 6/A
Cermei, de sub B1 aparţinând
proprietarului tabular Selejan
Petru in cotă de 1/2 şi sotia
Selejan Todora, născută Krajnik
in cotă de 1/2 de sub B2,
respectiv asupra imobilului
inscris in CF nr 301680 Cermei
(CF vechi nr 1279 Cermei) cu nr
top 9-10/b, compus din teren
intravilan in suprafaţă de 1079
mp, situat in nr adm 6/B Cermei
aparţinând proprietarului
tabular Selejan Antonie in cotă
de 1/1. In urma acesteia sunt
somaţi, in baza art 130 din
Decretul-Lege nr 115/1938, toţi
cei interesaţi de indată să inainteze opoziţie la Judecătoria Ineu
deoarece in caz contrar, in
termen de o lună de la această
ultimă publicare se va proceda
la soluţionarea cererii.

LICITAȚII
l Primăria Municipiului Târgu
Jiu anunţă organizarea unei
licitaţii publice deschise privind
închirierea imobilului Corp B Piața Centrală, Municipiul
Târgu Jiu pentru o perioadă de
10 ani, destinat desfășurării de
activități comerciale. Prețul de
pornire este de 4.800 euro/lună.
Licitaţia va avea loc în data de
14.06.2018, ora 13:00 la sediul
Primăriei Municipiului Târgu
Jiu. Data limită de depunere a
ofertelor este 14.06.2018, ora
10:00. Caietul de sarcini şi
Instrucţiunile pentru ofertanţi
precum şi relaţii suplimentare se
obţin de la Biroul Licitaţii și
Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Municipiului Târgu
Jiu, tel. 0253/205038.
l Comuna Miroslava, judetul
Iasi, organizeaza licitatie publica
deschisa pentru: -Concesionare
teren in suprafata de 425mp,
situat in T30, NC 2780 in data de
06.06.2018, orele 09.00, pentru
amplasare statie telefonie mobila.
Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 3000
Euro/an. Data limita pentru
depunerea ofertelor: 05.06.2018,
orele 16,00; -Concesionare teren
catre tinerii din comuna Miroslava in data de 24.05.2018, orele
10,00 pentru construire locuinte
situat in T72 (NC 77324,NC
77338, NC77446); T74 (NC
79426, NC79435, NC79436,

NC79437, NC79440, NC79441,
NC79445, NC79450, NC79451,
NC79463, NC79470). Pretul
minim de pornire al licitatiei
publice deschise este de 0,42 lei/
mp/an pentru teren situat in T74
SI 0.45 lei/mp/an pentru teren
situat in T72. Data limita pentru
depunerea ofertelor: 23.05.2018,
orele 16.00. Caietul de sarcini
poate fi obtinut de la Biroul Achizitii Publice din cadrul Primariei
comunei Miroslava, judetul Iasi.
Costul Caietului de sarcini este
de 50 lei.
l SC Mannheim Oil SRL - în
faliment anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunurilor
mobile, reprezentand mijloace
fixe si obiecte de inventar, aflate
in proprietatea debitoarei SC
Mannheim Oil SRL, situate
administrativ in Caransebes,
Calea Severinului, nr. 7, jud.
Caras - Severin. Pretul de
pornire al licitatiei este de 100%
din pretul de evaluare + T.V.A.,
conform centralizatorului
anexat raportului de evaluare.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin,
telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de 100
lei + T.V.A. Licitatia va avea loc
in data de 25.05.2018, orele
12.30, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.
21, jud. Caras-Severin. In caz de
neadjudecare, se va organiza o
noua licitatie in data de
31.05.2018, orele 11.30.
l Anunţ de participare la licitaţie pentru închirierea unor
suprafeţe de teren situate în
albiile minore. 1. Informaţii
generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128;
telefon:0250/ 739.881;
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si
durata închirierii: închiriere
suprafață de teren situat în albie
minoră pentru o durată de 10
ani. 3. Condiţiile de participare:
dovada cumpărării caietului de
sarcini; garanția de participare
la licitatie – 10% din valoarea
minimă a chiriei anuale constituită prin ordin de plată
confirmat prin extras de cont
sau scrisoare de garanţie
bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt; certificatul constatator emis de Oficiul
Registrului Comerţului, valabil
la data deschiderii ofertelor;
certificate constatatoare privind
îndeplinirea obligaţiilor exigibile
de plata a impozitelor si taxelor

către stat inclusiv cele locale;
certificat de atestare fiscală;
cazier fiscal al persoanei juridice
și al administratorului acesteia
emis de DGFP; cazier judiciar al
persoanei juridice și al administratorului acesteia; certificat
unic de înregistrare emis de
Oficiul Registrului Comerţului;
bilanţul contabil sau extrase de
bilanț pentru anul anterior în
care se inițiază procedura, vizat
de administraţia fiscală; fisa de
informatii generale - cuantumul
cifrei de afaceri minime pe anul
anterior celui în care se inițiază
procedura; declarație că nu se
află in litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4. Descrierea succintă a bunului imobil ce
urmează a fi închiriat: Închirieri
suprafeţe de teren din balta
Băbiciu 1, balta Băbiciu 2 și
Balta Pârșcoveni, din Jud.Olt ,
pentru desfășurarea activității
de acvacultură în ape dulci:
Lotul 1 – teren 389.300 mp – din
balta Băbiciu 1- se afla situat pe
malul drept al râului Olt, în
exteriorul lacului de acumulare
Frunzaru, lângă barajul Frunzaru, pe teritoriul administrativ
al comunei Băbiciu, jud.Olt.
Lotul 2 – teren 351.922 mp - din
balta Băbiciu 2- se află situat pe
malul stâng al râului Olt, în
exteriorul lacului de acumulare
Frunzaru, aval baraj Frunzaru,
pe teritoriul administrativ al
comunei Băbiciu, jud.Olt. Lotul
3 - 50.896 mp, teren albie minoră
a pârâului Bârlui – (balta Pârșcoveni), situat in amonte de
barajul Olari, în extravilanul
comunei Pârșcoveni, jud.Olt. 5.
Data, locul şi ora limitã de
primire a ofertelor: 11.06.2018
până la ora 10:00 la sediul
Administraţiei Bazinale de Apă
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm.
Vâlcea, jud. Vâlcea. 6. Data şi
locul deschiderii acestora:
11.06.2018 începand cu ora 1030
la sediul Administraţiei Bazinale
de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr.
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7.
Modul de obţinere a caietului de
sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Biroul
Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea acestuia fiind de 1.410
lei. 8. Durata în care ofertanţii
rãmân angajaţi prin termenii
ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile
calendaristice de la data licitației
deschise organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.
l Debitorul SC Ortoptimed
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin,
str. B - dul Carol I, nr. 73, jud.
Mehedinţi, J25/173/1996, CIF:
8347596, aflata în procedură de
faliment in bankruptcy, en
f a i l l i t e î n d o s a r n r.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
5772/101/2013 af lat pe rolul
Tribunalului Mehedinți, prin
lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL reprezentata
de Popescu Emil, cu sediul ales
în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,
scoate la vânzare la preturi
diminuate cu 30% fata de preturile stabilite prin raportul de
evaluare: - stoc rame de ochelari
in suma de 95.172,00 lei; - stoc
lentile de ochelari in suma de
191.478,00 lei; - stoc accesorii
ochelari in suma de 1.316,00 lei;
- obiecte de inventar in suma de
5351,50 lei. Preţurile nu includ
T.V.A. Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din
localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 30.05.2018 orele
14:00. Informăm toți ofertanţii
faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentând
10% din preţul de pornire al
licitaţiei și să achiziționeze
caietul de sarcină în suma de
250,00 lei cu cel puțin 2(două)
ore înainte de ora licitației.
Contul unic de insolvență al
debitoarei SC Ortoptimed SRL
D r. Tr. S e v e r i n e s t e :
RO32CARP026000759558
RO01 deschis la Patria Bank SA
Sucursala Dr. Tr. Severin.
Invităm pe toti cei care vor să
participe la şedinţa de licitaţie
din data de 30.05.2018 să depună
oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până
la data de 30.05.2018 orele 12,00
la adresa menționată anterior
respectiv localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A,
judeţul Mehedinţi. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile descrise
anterior sa anunte lichidatorul
judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege.
Precizăm faptul că bunurile
mobile descris mai sus se vând
libere de sarcini, precum ipoteci,
garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori
măsuri asiguratorii cu exceptia
masurilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal
conform dispozițiilor art. 53 din
Legea 85/2006. Relaţii la sediul
lichidatorului judiciar din loc.
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului,
nr. 7A, judeţul Mehedinţi, telefon
0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL.
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l SC Tara Com Impex SRL,
prin lichidator anunţă vânzarea
publică a bunului imobil situat
in Azuga, str. Prahovei, nr. 32, bl.
21B, sc. A, et. 1, jud. Prahova,
(zona semicentrala), respectiv
un apartament compus din trei
camere si dependinte la pretul
de 127.140 lei. Dotari: gresie,
parchet, tamplarie PVC. Pretul
de pornire al licitatiei este redus
cu 40 % din pretul stabilit in
raportul de evaluare si sunt
stabilite urmatoarele zile de licitatie: 23.05.2018, 29.05.2018,
31.05.2018, 05.06.2018,
07.06.2018, 12.06.2018,
14.06.2018, 19.06.2018,
21.06.2018, 26.06.2018,
28.06.2018, 03.07.2018,
05.07.2018, 10.07.2018,
12.07.2018, 17.07.2018,
19.07.2018, 24.07.2018,
26.07.2018, 31.07.2018,
02.08.2018, 07.08.2018,
09.08.2018, 14.08.2018,
21.08.2018, 23.08.2018,
28.08.2018, 30.08.2018,
04.09.2018, 06.09.2018, orele
13.00. Relaţii suplimentare la tel.
0344104525.
l SC Tasan Paza Protectie SRL,
prin lichidator, anunta vanzarea
la licitatie publica bunurilor
mobile af late in patrimoniul
societatii, si anume: autoturism
Dacia Logan la pretul de 5.100
lei, autoturism Peugeot 206 la
pretul de 2.300 lei, autoturism
Renault Clio la pretul de 2.800
lei, autoturism Volkswagen
Phaeton la pretul de 17.400 lei.
Licitatia publica are loc in baza
hotararii Adunarii Creditorilor
din 17.05.2018 si a regulamentului de participare la licitatie.
Pretul de pornire al licitatiei este
cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile vor avea loc
pe data de 24.05.2018,
29.05.2018, 31.05.2018,
05.06.2018, 07.06.2018,
12.06.2018, 14.06.2018,
19.06.2018, 21.06.2018,
26.06.2018, orele 12.30 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B
Et. 7. Conditiile de participare si
relatii suplimentare la tel.
0344104525.
l Primăria Comunei Bordei
Verde, cu sediul în localitatea
Bordei Verde, str.Principală,
nr.33, judeţul Brăila, anunţă
organizarea licitaţiei publice
pentru închirierea unor terenuri
intravilane, aflate în domeniul
privat al comunei, pentru
dezvoltarea activităţilor agrozootehnice şi economice ale
comunei, după cum urmează:
1.Informaţii generale locator:
Primăria Comunei Bordei
Verde, CIF: 4874798, cu sediul
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în localitatea Bordei Verde, str.
Principală, nr.33, judeţul Brăila,
tel./fax: 0239.696.090, e-mail:
primaria.bordeiverde@yahoo.
com. 2.Informaţii generale
privind obiectul închirierii prin
licitaţie publică deschisă a unor
terenuri, după cum urmează:
-Teren intravilan din domeniul
privat al comunei Bordei Verde
în suprafaţă totală de 22.127mp,
situat în localitatea Bordei Verde,
amplasat în T34, P346/1; -Teren
intravilan din domeniul privat al
comunei Bordei Verde în suprafaţă totală de 14.112mp, situate
în localitatea Lişcoteanca,
amplasat în T97, P963/2; -Teren
intravilan din domeniul privat al
comunei Bordei Verde în suprafaţă totală de 7.174mp, situate în
localitatea Lişcoteanca, amplasat
în T97, P963/1. 3.Documentele
necesare şi obligatorii participării
la licitaţia publică deschisă sunt:
A.Pentru persoane juridice:
-cerere privind solicitarea de
închiriere; -certificate de înregistrare fiscală emis de oficiul regis-

trului comerţului; -actul
constitutiv al societăţii; -certificate de atestare fiscală emis de
Direcţia Fiscală Locală; -actul de
reprezentare în cazul în care
ofertele sunt depuse de împuterniciţii ofertanţilor; -dovada plăţii
garanţiei de participare, a taxei
de participare şi caietului de
sarcini. B.Pentru persoane fizice:
-Cerere privind solicitarea de
închiriere; -Copie BI/CI; -Certificat de atestare fiscală; -Dovada
plăţii garanţiei de participare, a
taxei de participare şi caietului
de sarcini; -Procură legalizată de
notar, pentru persoane fizice
participante la licitaţie reprezentate de mandatari, în copie. La
licitaţie nu pot participa persoanele fizice sau juridice care se află
în una din situaţiile: a)Este în
stare de faliment ori lichidare sau
figurează cu creanţe bugetare
restante; b)Au avut litigii cu
Autorităţile Administraţiei
Publice Locale şi li s-au dovedit
culpă prin hotărâre judecătorească; c)Societăţi reprezentate

de acelaşi administrator sau
asociat. Documentele de calificare trebuie să cuprindă detaliat
toate condiţiile prevăzute în
Caietul de sarcini care poate fi
achiziţionat zilnic în urma unei
solicitări, de la sediul Primăriei
Comunei Bordei Verde, între
orele 8.00-16.30, vineri 8.0014.00. 4.Calendarul licitaţiei:
-Până la data de 04 iunie 2018,
ora 14.00, se vor depune documentele necesare pentru participarea la licitaţie de catre
potenţialii ofertanţi la registratura Primăriei Comunei Bordei
Verde, jud.Brăila; -Şedinţa de
licitaţie publică şi adjudecarea va
avea loc la data de 08 iunie 2018,
ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Bordei Verde, în Sala
de Consiliu.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Inregistrare, Certificat constatator eliberate de ORC Arad, pentru Obretin
Georgiana Larisa. Le declar nule.

Tel. 021/208.75.01
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@jurnalul.ro
l Pierdut Certificat constatator
nr. 15285/11.05.2015 pentru Sc
Business Jet Srl. Il declar nul.
l Pierdut Atestat Marfa si Certificat ADR (card) pe numele
Botas Adrian-Ioan.. Le declar
nule.
l Solar Business Project SRL,
J14/25/2013, CUI 31211776.
Pierdut 2 certificate constatatoare nr. 3142/19.02.2016. Declar
nule.
l SC Lara baruri și restaurante
SRL București, J40/13490/2011,
CUI: RO29333666, declară pierdute următoarele acte: declarație
de instalare, atribuire număr de
ordine, carte de intervenții și
registrul special ale casei de
marcaj DATECS MP-55LD
având numărul 18012918.
l SC Event Agenda SRL București, J40/12187/2012, CUI:
30815740, declară pierdute
următoarele acte: declarație de

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
instalare, atribuire număr de
ordine, carte de intervenții și
registrul special ale casei de
marcaj DATECS MP-55L având
numărul 17007258.
l Pierdut certificat de ambarcaţiune de agrement nr.02387-TL,
cu seria 12184, eliberat de ANR
Căpitănia Portului Tulcea, la
data de 16.08.2017, pe numele
Andrei Zizi Cristinela.
l Pierdut cetificat Seria B nr.
1699809 din 23.03.2009 și 2
certificate constatatoare pe Legea
359 eliberate de O.R.C. Vrancea
pe numele Intreprindere Individuală Sovejanu Gheorghe, cu
sediul în sat Milcovel, com. Mera,
jud. Vrancea. Se declară nule.
l Pierdut certificat de pregătire
profesională a conducătorului
auto nr. 0307259000, valabil
14.10.2014- 13.10.2019 eliberat
de ARR Iași pe numele Mardare
Ambrono Mihai-Gabriel. Se
declară nul.

