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OFERTE SERVICIU
l SC Glorious Lighting SRL angajează 
în Brăila: secretară. Condiții: -studii 
medii; -limba engleză nivel avansat; 
-experiență în domeniul fabricării corpu-
rilor de iluminat min.4 ani. CV-urile se 
transmit la adresa: hr@gloriouslighting.
eu

l Şcoala Gimnazială Bratovoeşti, cu 
sediul în comuna Bratovoeşti, nr.356, jud.
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcţiei contractuale de: bibliotecar, 1/2 
normă, studii superioare, grad profesi-
onal III, conform HG 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 1.
Nivelul studiilor: studii superioare/studii 
postuniversitare de biblioteconomie în 
instituţii de învăţământ superior acredi-
tate de Ministerul Educaţiei Naţionale; 
2.Vechime în domeniu: minim 3 ani; 3.
Cunoştinţe de utilizare a internetului 
(poştă electronică, platformă online); 4.
Abilităţi de lucru în echipă; 5.Abilităţi de 
comunicare şi relaţii publice. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: data de 22.01.2018, ora 10.00, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Bratovoeşti; 
Proba de interviu: data de 26.01.2018, ora 
10.00, la sediul Şcolii Gimnaziale Brato-
voeşti. Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este 15.01.2018, ora 14.00, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Bratovoeşti, 
comuna Bratovoeşti, nr.356, jud.Dolj. 
Date contact: la secretariatul unităţii, 
tel.0251.371.038, între orele 8.00-15.00.

l Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. 
Alexandru Gafencu”, cu sediul în locali-
tatea Constanţa, Bdul. Mamaia nr. 96, 
judeţul Constanţa organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei funcţii 
vacante de conducere, de personal civil 
contractual, pe durată nedeterminată, 
astfel: -Şef formaţie muncitori gr. I la 
Formaţia întreţineri clădiri şi instalaţii 
din Administrativ, diplomă de licenţă a 
învăţământului tehnic şi 2 ani vechime în 
specialitate sau diplomă de absolvire a 
învăţământului superior de scurtă durată 
şi 3 ani vechime în specialitate=1 post. 
Termen de depunere al dosarelor de 

concurs, la sediul unităţii sanitare, până 
la data de 15.01.2018, orele 15.30. 
Concursurile se vor desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 27.02.2018, înce-
pând cu ora 10.00; -Proba de interviu în 
data de 02.03.2018, începând cu ora 
10.00. Loc de desfăşurare: la sediul 
unităţii sanitare. Relaţii suplimentare: la 
sediul unităţii sanitare. Persoane de 
c o n t a c t :  P. c . c .  S e m c o  Ve r a , 
tel.0241660390/ interior 107.

l Consiliul de Administrație al Societății 
Drumuri şi Poduri SA, societatea aflată 
sub autoritatea tutelară a Consiliului 
Județean Călăraşi, anunță suspendarea 
procedurii de organizarea concursului 
pentru ocuparea postului de Director 
General al societății. Prin adresa nr.19689 
/12.12.2017, Direcția de Management şi 
Resurse Umane -Compartimentul 
Guvernanță Corporativă şi Instituții 
Publice Subordonate din cadrul Consi-
liului Județean Călăraşi, a constatat ca 
procedură de organizare a concursului 
pentru ocuparea postului de Director 
General al Societății Drumuri Si Poduri 
S.A. a fost viciată, astfel încât procedura 
de recrutare şi selecție se suspendă, 
urmând ca aceasta să fie reluată în cel 
mai scurt timp. 

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Harghita organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de personal 
contractual îngrijitor (clădiri), în baza 
H.G.286/2011 cu modificările şi comple-
tările ulterioare, la sediul  I.J.J.Harghita  
din str.Marton Aron, nr.74, judeţul 
Harghita, astfel: Condiţii de participare: 
-nivelul studiilor -studiile obligatorii (10 
clase); -vechime în specialitate -nu este 
cazul. Date de desfăşurare a concursului: 
-proba practică: 19.03.2018, ora 09.00; 
-interviu: 30.03.2018, ora 12.00. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la sediul 
I.J.J.Harghita, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării prezentului 
anunţ (sau la data 12.01.2018), în Moni-
torul Oficial Partea a III-a. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
s tabi l i tă  se  af işează la  sediul 
I.J.J.Harghita din str.Marton Aron, nr.74, 
Miercurea Ciuc şi pe site-ul instituţiei: 
www.jandarmeriaharghita.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la Serviciul 
Resurse Umane din cadrul Inspectoratul 

de Jandarmi Judeţean Harghita, telefon: 
0266.372.317, interior 24407, 24535.

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Harghita organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de personal 
contractual referent II-IA (şef popotă), în 
baza H.G.286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare, la sediul  
I.J.J.Harghita din str.Marton Aron, nr.74, 
judeţul Harghita, astfel: Condiţii de parti-
cipare: -nivelul studiilor -studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
specialitate -nu este cazul. Date de desfă-
şurare a concursului: -proba practică: 
26.03.2018, ora 09.00; -interviu: 
11.04.2018, ora 12.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
I.J.J.Harghita, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării prezentului 
anunţ (sau la data 12.01.2018), în Moni-
torul Oficial Partea a III-a. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
s tabi l i tă  se  af işează la  sediul 
I.J.J.Harghita din str.Marton Aron, nr.74, 
Miercurea Ciuc şi pe site-ul instituţiei: 
www.jandarmeriaharghita.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la Serviciul 
Resurse Umane din cadrul Inspectoratul 
de Jandarmi Judeţean Harghita, telefon: 
0266.372.317, interior 24407, 24535. 

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul 
în Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, scoate 
la concurs în data de 12.02.2018, ora 
11.00, un post funcţie publică de consilier 
superior. Programul concursului: 
-12.02.2018, ora 11.00- proba scrisă. 
-Interviul se susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. Data şi ora 
susţinerii interviului se afişează o dată cu 
rezultatele la proba scrisă. În cadrul 
concursului se desfăşoară proba supli-
mentară de testare a cunoştinţelor IT 
-nivel avansat. -05.02.2018, ora 11.00- 
susţ inere  proba supl imentară ; 
-27.12.2017- publicitate concurs. Direcția 
Buget Finanţe, Compartiment Informa-
tică: 1.un post funcție publică de execuție 
de consilier, clasa I, gradul profesional 
superior. Condiţii de participare: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii universi-

tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani; -cunoştinţe IT 
-nivel avansat. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului, începând cu data de 
27.12.2017, ora 8.00, şi până în data de 
15.01.2018, ora 16.30. Concursul se va 
desfăşura la sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, persoană de 
contact: Hobjilă Crety, consilier Compar-
timent Resurse Umane.

l Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu 
sediul în localitatea Sibiu, strada 
Gheorghe Bariţiu, numărul 1-3, judeţul 
Sibiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante 
de: -Asistent medical: 8 posturi, conform 
Hotărâr i i  de  Guvern numărul 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
23.01.2018, ora 09.00; -Proba practică în 
data de 29.01.2018, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 29.01.2018, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii şcoală postliceală sanitară 
(studii superioare de scurtă durată sau 
studii superioare în domeniul sanitar); 
-specialitatea medicină generală sau 
pediatrie; -vechime- fără vechime; -certi-
ficat de membru în Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti. Candidaţii vor 
depune dosarele de paricipare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea III-a, la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, Biroul personal. 
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, persoane de 
contact: Cujba Radu şi Gabor Constanţa, 
telefon: 0269.230.260, interior: 110, fax: 
0269.230.045, e-mail: pediatrie_sibiu@
yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu 
sediul în localitatea Sibiu, strada 
Gheorghe Bariţiu, nr.1-3, judeţul Sibiu, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractual vacante de: -Infir-
mieră: 2 posturi, conform Hotărârii de 
Guvern numărul 286/23.03.2011. 

Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 25.01.2018, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 25.01.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -şcoală generală; 
-vechime- fără vechime. Candidatii vor 
depune dosarele de paricipare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea III-a, la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, Biroul personal. 
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, persoane de 
contact: Cujba Radu şi Gabor Constanţa, 
telefon: 0269.230.260, interior: 110, fax: 
0269.230.045, e-mail: pediatrie_sibiu@
yahoo.com

l Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu 
sediul în localitatea Sibiu, str.Gheorghe 
Bariţiu, nr.1-3, judeţul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Inginer 1A: 1 
post, conform Hotărârii de Guvern 
numărul 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
26.01.2018, ora 09.00; -Interviul în data 
de 31.01.2018, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-absolvent cu studii superioare cu 
diplomă de licenţă în profilul inginerie 
managerială şi tehnologică; -curs de 
pregătire în domeniul securităţii şi sănă-
tăţii în muncă de minim 80 ore; -vechime- 
6 ani şi 6 luni în specialitate. Candidaţii 
vor depune dosarele de paricipare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea III-a, la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, Biroul personal. 
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, persoane de 
contact: Cujba Radu şi Gabor Constanţa, 
telefon: 0269.230.260, interior: 110, fax: 
0269.230.045, e-mail: pediatrie_sibiu@
yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu 
sediul în localitatea Sibiu, str.Gheorghe 
Bariţiu, nr.1-3, judeţul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Arhivar: 1 post, 
conform Hotărârii de Guvern numărul 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
30.01.2018, ora 09.00; -Interviul în data 
de 30.01.2018, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-diplomă de bacalaureat; -cunoştinţe de 
operare calculator: Microsoft-Office, 
Internet Explorer; -vechime- fără 
vechime. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea III-a, la 
sediul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, 
Biroul personal. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, 
persoane de contact: Cujba Radu şi 
Gabor Constanţa, telefon: 0269.230.260, 
interior: 110, fax: 0269.230.045, e-mail: 
pediatrie_sibiu@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu 
sediul în localitatea Sibiu, str.Gheorghe 
Bariţiu, nr.1-3, judeţul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Şef Serviciu 
Achiziţii Publice: 1 post, conform Hotă-
rârii de Guvern numărul 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 22.01.2018, ora 09.00; 

 Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, 
în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 
186/28.06.2017, organizează licitaţie publică organizează licitaţie publică pentru vânza-
rea unui teren în suprafaţă de 412,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local 
al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, zona Fruleg.
 Licitaţia va avea loc la data de 30.01.2018, orele 10:00, la sediul Primăriei Municipiului 
Alexandria, iar documentele necesare pentru inscrierea la licitatie se primesc la registra-
tura Primăriei Municipiului Alexandria, până în preziua datei de licitaţie, orele 16:00.  
 Documentaţia de licitatie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
 Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile Legii 554/2004, a contencio-
sului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat 
din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.

 Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, 
în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 
143/29.05.2017, organizeazã licitaţie publică organizează licitaţie publică pentru vânza-
rea unui teren în suprafaţă de 2.243,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local 
al municipiului Alexandria, situat pe strada Şoseaua Turnu Măgurele, nr. 6.
           Licitaţia va avea loc la data de 30.01.2018, orele 11:00, la sediul Primăriei Municipi-
ului Alexandria, iar documentele necesare pentru inscrierea la licitatie se  primesc la regis-
tratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16:00.   
          Documentaţia de licitatie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
 Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile Legii 554/2004, a contenciosului 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare . 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat 
din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
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-Interviul în data de 31.01.2018, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -absolvent cu studii 
superioare cu diplomă de licenţă; -minim 
2 ani vechime în specialitate; -expert în 
achiziţii publice; -minim 5 ani experienţă 
în achiziţii publice; -cunoştinţe de operare 
calculator: Microsoft Office, Internet 
Explorer- nivel ridicat de operare. Candi-
daţii vor depune dosarele de paricipare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea III-a, la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, Biroul personal. 
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, persoane de 
contact: Cujba Radu şi Gabor Constanta, 
telefon: 0269.230.260, interior: 110, fax: 
0269.230.045, e-mail: pediatrie_sibiu@
yahoo.com

l Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu 
sediul în localitatea Sibiu, strada 
Gheorghe Bariţiu, numărul 1-3, judeţul 
Sibiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: -Bufetier: 1 post, conform Hotărârii 
de Guvern numărul 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 25.01.2018, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 25.01.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţi trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -diplomă de absolvire a 
şcolii generale; -vechime -fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de parici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea III-a, la sediul 
Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, 
Biroul personal. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, 
persoane de contact: Cujba Radu şi 
Gabor Constanta, telefon: 0269.230.260, 
interior: 110, fax: 0269.230.045, e-mail: 
pediatrie_sibiu@yahoo.com

l Căminul pentru Persoane Vârstnice, 
cu sediul în localitatea Sebeş, str. Peneş 
Curcanu, nr. 17, judeţul Alba, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Îngrijitoare, 
număr posturi= 1, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
22.01.2018, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 23.01.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-Studii -minim 8 clase; -Vechime- nu 
necesită vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până la 
data de 12.01.2018, ora 13.00, la sediul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Sebeş. Relaţii suplimentare la sediul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Sebeş, persoană de contact: Bumbu Nico-
leta, telefon: 0258.734.999, fax: 
0258.731.772, e-mail: cpv_sebes.alba@
yahoo.com 

l Primăria comunei Căpuşu Mare, cu 
sediul în localitatea Căpuşu Mare, strada 
Principală, numărul 24A, județul Cluj, 
organizează concurs conform Legii 
nr.188/1999 pentru ocuparea următoarei 
funcții publice de execuție vacante de: 
Consilier juridic, clasa I, grad principal  
în cadrul Compartimentului Juridic. 
Concursul se va desfăşura astfel: proba 
scrisă în data de 14.02.2018, ora 10.00, 
proba de interviu în data de 19.02.2018, 
ora 10.00. Probele se vor desfăşura la 
sediul primăriei Căpuşu Mare. Pentru 

participarea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă: juridice, minim 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, să îndeplinesacă condi-
țiile prevăzute de art.54 din Legea 
188/1999. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a la 
sediul Primăriei comunei Căpuşu Mare 
din satul Căpuşu Mare, nr.24A, județul 
Cluj, camera 12- secretariat. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei comunei 
Căpuşu Mare din satul Căpuşu Mare, 
nr.24A, județul Cluj, cam.12 secretariat, 
persoana de contact: consilier superior 
Iancu Daniela, telefon: 0264.350.006, fax: 
0264.350.006, E-mail: pcapusu@yahoo.
com.

l Liceul Teologic Adventist, cu sediul în 
localitatea Craiova, Strada Paşcani, 
numărul  9A, județul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Portar, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba scrisă în 
data de 22.01.2018, ora 10.00; proba 
interviu în data de 23.01.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: studii: minim 10 clase; vechime 
în muncă minim 3 ani; aviz scris din 
partea Conferinței Oltenia a Bisericii 
Advenitiste de Ziua a Șaptea. 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 Liceului Teologic Adventist din 
Craiova, Strada Paşcani, numărul  9A, 
județul Dolj. Relaţii suplimentare la 
sediul Liceului Teologic Adventist din 
Craiova, Strada Paşcani, numărul  9A, 
județul Dolj, persoană de contact: Bădiță 
Adriana, telefon: 0251.433.305, 
0351.414.294, fax: 0351.414293, E-mail: 
ltacv@yahoo.com

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
„Mihail Kogălniceanu” Constanţa, cu 
sediul în municipiul Constanţa, str. 
Mircea cel Bătrân, nr. 108, organizează 
concurs în vederea încadrării prin recru-
tare directă, a următorului post de 
personal contractual aprobat prin H.G. 
nr. 286/2011, modificat şi completat de 
H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituției: 
Denumirea postului: îngrjitor (clădiri) - 
post contractual pe perioadă nedetermi-
nată. Condiții specifice de participare la 
concurs: nivelul studiilor: studii gimna-
ziale; vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu este cazul. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba practică se va desfă-
şura la sediul Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Constanța, în data 
de 26.03.2018, ora 12.00; Interviul se va 
desfăşura la sediul Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Constanța, în data 
de 30.03.2018, ora 12.00. Data limită 
până la care candidații vor depune 
personal actele pentru dosarul de 
concurs este 12.01.2018, ora 16.00, la 
sediul Inspectoratului de Jandarmi 
Județean „Mihail Kogălniceanu” 
Constanța. Date de contact: Șovăilă 
Aurelia, telefon 0241.618.969, interior 
24557.

l Școala Gimnazială ”Vlaicu Vodă” cu 
sediul în: localitatea Brăila, strada 
Chişinău, nr. 44, judeţul Brăila, organi-
zează concurs pentru ocuparea următo-
ru lu i  pos t  cont rac tua l  vacant : 
administrator financiar de patrimoniu, 
perioadă nedeterminată -0,5 normă la 
Școala Gimnazială ”Vlaicu Vodă”, Brăila şi 
0,5 -normă la Școala Gimnazială ”Aurel 
Vlaicu” Brăila, post aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificat şi completat de H.G. 
nr. 1027/2014. Denumirea postului: Admi-
nistrator financiar de patrimoniu S III, 
contractual. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: superi-
oare de lungă durată; -vechime în 
specialitate studiilor necesare ocupării 
postului: 3 ani. Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: Proba scrisă: data de 
22.01.2018, ora 9.00, la sediul instituţiei; 
Proba practică: data de 25.01.2018, ora 
9.00, la sediul instituţiei. Proba de interviu: 
data de 29.01.2018, ora 9.00, la sediul insti-
tuţiei. Data limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile de la afişare, la 
sediul instituţiei. Date contact: tel: 
0239.684692; email: sc_vlvoda@yahoo.com.

l Spitalul Universitar de Urgenţă Bucu-
reşti (Cod fiscal 4283570) organizează 
concurs conform H.G. nr.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului- cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, pentru ocuparea următoarelor 
posturi contruactuale vacante: -Secţia Cl. 
Neurochirurgie II- Asistent medical (PL) 
specialitatea medicină generală– 1 post 
vacant: Vechime ca asistent medical 
minim 6 luni; Diplomă de absolvire a 
Școlii Postliceale Sanitare; Dovada deţi-
nerii certificatului de membru şi a asigu-
rării de răspundere civilă (în copie). 
-Compartiment Dietetică- Asistent 
medical debutant (PL) specialitatea 
medicină generală– 1 post vacant: 
Diplomă de absolvire a Școlii Postliceale 
Sanitare; Dovada deţinerii certificatului 
de membru şi a asigurării de răspundere 
civilă (în copie). -UPU -Îngrijitoare– 12 
posturi vacante: Școală generală (8 clase). 
-Secţia Clinica Nefrologie: -Brancardier– 
1 post vacant: Școală generală (8 clase). 
-Registrator medical– 3 posturi vacante: 
Diplomă de studii medii (12 clase); 
Vechime ca registrator medical minim 6 
luni. -Registrator medical debutant– 2 
posturi vacante: Diplomă de studii medii 
(12 clase). -Operator III– 1 post vacant: 
Diplomă de bacalaureat; Vechime ca 
operator minim 6 luni.-Operator debu-
tant– 1 post vacant: Diplomă de bacalau-
reat.-Serv. Financiar- economist specialist 
IA- 1 post vacant: Diploma de licenţă; 
Vechime în specialitate minim 6 ani şi 6 
luni. -Serv. Contabilitate- economist 
specialist IA- 1 post vacant: Diploma de 
licenţă; Vechime în specialitate minim 6 
ani şi 6 luni. -Serv. Managementul Cali-
tăţii- referent de specialitate II- 1 post 
vacant: Diploma de licenţă; -Vechime în 
specialitate minim 3 ani şi 6 luni. Calen-
darul de desfăşurare a concursului este: 
28.12.2017- 12.01.2018– înscrierea candi-
daţilor de luni până joi între orele 08.00–
16.00  şi vineri între orele 08.00–14.00. 
15.01.2018 ora 10.00– afişarea rezulta-
telor de verificare a dosarelor, rezultatul 
selectării dosarelor de concurs se va afişa 

la sediul SUUB– Serv. RUNOS şi pe 
site-ul spitalului (www.suub.ro). 
15.01.2018, ora 10.00- 16.01.2018  ora 
10.00– formularea contestaţiilor faţă de 
rezultatele de verificare a dosarelor. 
17.01.2018, ora 10.00– afişarea rezulta-
telor contestaţiilor faţă de rezultatele de 
verificare a dosarelor. 23.01.2018, ora 
10.00– susţinerea probei scrise la Sala de 
curs etaj 5 SUUB. 25.01.2018, ora 14.00– 
afişarea rezultatelor probei scrise. (se va 
afişa la sediul SUUB– Serv. RUNOS şi pe 
site-ul spitalului  www.suub.ro). 
25.01.2018 ora 14.00- 26.01.2018, ora 
14.00– formularea contestaţiilor faţă de 
rezultatele probei scrise. 29.01.2018, ora 
14.00– afişarea rezultatelor contestaţiilor 
la proba scrisă. 30.01.2018, ora 10.00– 
susţinerea probei practice/ interviu la 
Sala de Consiliu a S.U.U.B. (etaj 1). 
31.01.2018, ora 10.00– afişarea rezulta-
telor probei interviu (se va afişa la sediul 
SUUB– Serv. RUNOS şi pe site-ul spita-
lului  www.suub.ro). 31.01.2018 ora 10.00- 
01.02.2018, ora 10.00– formularea 
contestaţiilor faţă de rezultatele probei 
interviu. 02.02.2018, ora 10.00– afişarea 
rezultatelor finale (se va afişa la sediul 
SUUB– Serv. RUNOS şi pe site-ul spita-
lului  www.suub.ro). Relaţii suplimentare 
se pot obţine de la Sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Bucureşti-  
Splaiul Independenţei nr.169, sector 5, 
Bucuresti- Serviciul RUNOS– tel.: 
021/318.05.22 int.195 sau 395 şi pe pagina 
de internet a unităţii, respectiv www.
suub.ro.

CITAŢII
l Se citează Peţenchea Mona, Peţenchea 
Ioana, Ishikawa Manuela Simona, Prise-
caru Mariana Dorina, Plugaru Paul, 
Plugaru Petru, Plugaru Silvia, în dosar 
10889/193/2008* al Judecătoriei Boto-
şani, la 23 Ianuarie 2018.

l Se citează Marcu Rodica şi Ghenciu 
Neculai în dosar 15815/193/10 la Judecă-
toria Botoşani, pe 10 Ianuarie 2018.

l Se citează numitul Oprea Adrian 
Cătălin, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Mioveni, str. Logofăt Stanciu Mihoveanu, 
bl. A23B, sc. A, ap. 10, jud. Argeş, la 
Judecătoria Piteşti, pentru termenul din 
12.01.2018, în calitate de pârât în Dosarul 
nr. 23176/280/2016, având ca obiect 
divorţ cu copii, reclamantă fiind Oprea 
Daniela Vali.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în jude-
cată pe: numita Dumitru Oana-Cosmina, 
domiciliată în comuna Bărbăteşti, sat 
Bîrzeşti, județul Vâlcea, în calitate de inti-
mată, în dosarul civil nr. 5970/90/2017, cu 
termen de judecată în data de 19.01.2018, 
având ca obiect înlocuirea măsurii de 
protecție specială, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea; numita Goaga Mirela, domiciliată 
în comuna Păuşeşti, sat Buzdugan, județul 
Vâlcea, în calitate de intimată, în dosarul 
civil 5974/90/2017, cu termen de judecată în 
data de 19.01.2018, având ca obiect înlocu-
irea măsurii de protecție specială, aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea; numita Căldăraru 
Rada, domiciliată în oraşul Băbeni, str. 
Calea lui Traian, nr 34, județul Vâlcea, în 
calitate de intimată, în dosarul civil nr. 
6025/90/2017, cu termen de judecată în 
data de 19.01.2018, având ca obiect înlocu-
irea măsurii de protecție specială, aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L., cu 
sediul ales în Reşiţa, P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caraş-Se-
verin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 
- 0639/2012. Tel/Fax: 0355.429.116/ 
0355.429.117, notifică începerea  proce-
durii de lichidare şi radiere împotriva 
urmatorilor debitori: S.C. Ferescu Impex 
S.R.L. - J11/96/2007; SC SL - Lorcam 
Impex SRL - J11/580/1995; S.C. Land-
crest S.R.L. - J11/945/2006. Creditorii 
debitoriilor mai sus mentionati, pot 
depune creanțele deţinute faţă de debi-
toare, însoţite de documentele dovedi-
toare, la sediul lichidatorului judiciar, în 
termen maxim de 15 zile de la data publi-
cării prezentului anunț. 

l Hodoş Business Recovery SPRL, în 
calitate de administrator judiciar, anunță 
deschiderea procedurii generale a insol-
venței față de Nemira Auto SRL 
(J26/612/2012, CUI:30361651) prin 
Încheierea nr.244/27.11.2017 pronunțată 
în dosarul nr.654/1371/2017 al Tribuna-
lului Specializat Mureş. Termen pentru 
depunerea opozițiilor la sentința de 
deschidere a procedurii: 10 zile de la 
primirea notificării. Termen pentru depu-
nerea raportului prevăzut de art.97 din 
Legea 85/2014: 08.01.2018. Termen 
pentru depunerea cererilor de admitere a 
creanțelor: 13.01.2018. Termen pentru 
întocmirea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanțelor: 04.02.2018. 
Prima adunare a creditorilor va avea loc 
în Tîrgu Mureş, str.Târgului, nr.15, în data 
de 09.02.2018 ora 15.00. Termen pentru 
definitivarea tabelului de creanțe: 
05.03.2018. Mai multe informații la: 
0365.424.777.

l Informare. Această informare este 
efectuată de CNAIR SA-DRDP Bucu-
reşti, bd.Iuliu Maniu, nr.401A, sector 6, 
Bucureşti, telefon: 021.318.66.84, ce 
intenţionează să solicite de la SGA 
Prahova aviz de gospodărire a apelor 
pentru realizarea lucrărilor pentru obiec-
tivul Lucrari de Întreţinere Periodică la 
Pod pe DN 1B KM 43+851 peste Ghighiu 
(Histraul Mizilului) la Mizil, amplasat în 
oraşul Mizil, jud.Prahova. Această inves-
tiţie este existentă. Această solicitare de 
aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospo-
dărire a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menţionată. Persoanele 
care doresc să transmită observaţii, 
sugestii şi recomandări se pot adresa 
solicitantului sau la adresa CNAIR 
SA-DRDP Bucureşti- Secretariat, 
tel.021.318.66.84, după data de 
14.12.2017.

l Administratorul Judiciar al SC Apri 
Construct SRL, cu sediul în Ploieşti, str. 
Mărăşeşti, nr. 261, bl. 61A, sc. A, et. 4, ap. 
19, Prah., J29/664/2015, CUI 34489034, 
notifică debitoarea, creditorii şi ORC 
Prahova că în dos. nr. 7656/105/2017, 
aflat pe rolul Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC Apri Construct 
SRL, stabilindu-se: - termen limită de 
depunere a cererilor de admitere a crean-
ţelor la data de 23.01.2018; - termenul 
limită de depunere de către creditori a 
opoziţiilor la sentinţa de deschidere a 
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procedurii, la 10 zile de la primirea notifi-
cării şi termenul de soluţionare a opoziţi-
ilor care nu va depăşi 10 zile de la data 
expirării termenului de depunere a aces-
tora; - termenul de verificare a creanţelor, 
de întocmire şi publicare în BPI a tabe-
lului preliminar de creanţe la 12.02.2018; 
- termenul de definitivare a tabelului 
creanţelor la 09.03.2018. Rel. Adminis-
trator judiciar Carduelis Consulting 
IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, jud. 
Prahova. Tel. 0722.634.777.

l Calin Geta, avand domiciliul in muni-
cipiul Bucuresti, sector 2, Aleea Cozia, 
n r. 2 4 ,  t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.D.-Construire Cladire P+2E+M cu 
Destinatia locuinta colectiva, Str. Olimpi-
adei nr.37A, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtiere a 
a v i z u l u i  F a v o r a b i l  p e n t r u 
P.U.D.-Construire Cladire P+2E+M Cu 
Destinatia locuinta colectiva. Documen-
tatia a fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Primariei  Sectorului 2 Bucuresti. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul Primariei Sectorului 2, cu sediul in 
municipiul Bucuresti, str. Chiristigiilor, 
nr.11-13, sector 2 (tel. 021/209.60.00), in 
termen de 12 zile  calendaristice de la 
publicarea anuntului, incepand cu data 
de 22.12.2017.

l SC Galaxy Resident SRL, având 
sediul în str.Mirăslău, nr.4, ap.1, 
Popeşti-Leordeni, judeţ Ilfov, titular al 
planului/programului „Introducere în 
intravilan în vederea construirii unui 
ansamblu 8 imobile P+6E locuinţe colec-
tive şi funcţiuni complementare, amena-
jare incintă şi utilităţi” din judeţ Ilfov, 
localitatea Popeşti-Leordeni, str.Biruinţei, 
nr.31, T55/7, P32-36 anunţă publicul 
interesat asupra parcurgerii etapei de 
încadrare în cadrul şedinţei Comitetului 
Special Constituit din data de 11.12.2017, 
urmând ca planul/programul propus să 
fie supus procedurii de adoptare fără aviz 
de mediu. Observaţii/comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul APM 
Ilfov, (tel.021.430.15.23, 021.430.14.02, 
0746.248.440) în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului.

ADUNĂRI GENERALE
l Compania de Apă Oltenia SA, cu 
sediul în Craiova, str.Brestei, nr.133, 
judeţul Dolj, RO11400673, J16/63/1999, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 117 
alin.1 şi art.121 din Legea 31/1990 
privind societăţile, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, şi preve-
deri le  art .641 al in.4 din OUG 
109/2011privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, modificată şi 
completată, prin Preşedintele Consiliului 
de Admninistraţie al SC Compania de 
Apă Oltenia SA, dl. Dincă Aurel 
CONVOACĂ Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor SC Compania de Apă 
Oltenia SA la data de 31.01.2018, ora 
13.30, la sediul societăţii din Craiova, str.
Brestei, nr.133, judeţul Dolj, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1.Negocierea şi apro-
barea indicatorilor de performanţă 
financiari şi nefinanciari rezultaţi din 
Planul de administrare al Consiliului de 
Administraţie al SC Compania de Apă 
Oltenia SA pentru perioada 2017-2021. 
2.Stabilirea cuantumului componentei 
variabile a remuneraţiei şi a cuantumului 
daunelor acordate în caz de revocare fără 
justa cauză pentru administratorii neexe-

cutivi ai Companiei de Apă Oltenia SA, 
numiţi prin Hotărârea AGA nr. 
9/29.11.2017 (Ghencioiu Marian, 
Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa 
Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul 
Alin), în cuantumul prevăzut în contrac-
tele de mandat ale celor doi administra-
tori neexecutivi Dincă Aurel şi Ilie Virgil 
Daniel respectiv: componenta variabilă: o 
sumă anuală egală cu procentul atingerii 
indicatorilor de performanţă aprobaţi în 
contractele de mandat, calculată la şase 
indemnizaţii fixe lunare pentru îndepli-
nirea 100% a indicatorilor de perfor-
manţă, în caz de revocare fără justa 
cauză administratorul are dreptul la 
daune reprezentând contravaloarea unui 
număr de 3 indemnizaţii brute lunare. 
2.Analiza şi aprobarea majorării indem-
nizaţiei fixe a administratorilor neexecu-
tivi Dincă Aurel şi Ilie Virgil- Daniel de la 
2402 lei /lunar/brut la 3587 lei/ lunar/brut. 
3.Analiza şi aprobarea încheierii actelor 
adiţionale la contractele de mandat ale 
administratorilor SC Compania de Apă 
Oltenia SA şi mandatarea reprezentan-
tului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova pentru semnarea actelor adiţio-
nale. Documentele şi materialele infor-
mative referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi a Adunării pot fi consul-
tate pe site-ul oficial al societăţii sau la 
sediul societăţii din Craiova, str. Brestei, 
nr. 133, judeţul Dolj. În cazul neîndepli-
nirii cvorumului statutar necesar delibe-
rărilor la prima convocare, următoarea 
Adunare Generală Ordinară a Acţiona-
rilor SC Compania de Apă Oltenia SA va 
avea loc în data de 09.02.2018, ora 13.00, 
la sediul societăţii din Craiova, str. 
Brestei, nr.133, judeţul Dolj, cu aceeaşi 
ordine de zi stabilită pentru prima 
Adunare Generală Ordinară şi în aceleaşi 
condiţii stabilite de art.121 din Legea 
31/1990.  

l Convocare: Administratorul unic al 
S.C. MACOMB S.A., înmatriculată la 
ORC sub nr. J/40/345/1991, CUI 1568174, 
cu sediul în Bucureşti, str. Pictor Stahi 
nr.9, parter, corp principal, camera 5, 
sector 1, în temeiul actului constitutiv  al 
societăţii şi al prevederilor art. 117 şi 
următoarele din  Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, Convoacă 
Adunarea generală ordinară a acţiona-
rilor pentru data de  27  ianuarie 2018, ora 
14,00. Şedinţa adunării generale ordinare 
a acţionarilor  va avea loc la sediul socie-
tăţii. La această adunare sunt invitaţi să 
participe acţionarii aflaţi în evidenţă la 
S.C. Depozitarul Central S.A., la sfârşitul 
zilei de 16 ianuarie 2018. Ordinea de zi 
este următoarea: 1.Rezolvarea, pe cale 
amiabilă a situaţiei juridice a imobilului 
(teren) situat  în Bucureşti, str. Soveja 
nr.120, sector 1, cu S.C. ROMEXPO S.A. 
şi implicit a litigiului care face obiectul 
dosarului nr. 41331/3/2015, aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti, secţia a IV–a 
civilă. 2. Autorizarea administratorului 
unic al societăţii să semneze toate docu-
mentele aferente încheierii unei eventuale 
tranzacţii pentru imobilul situat în Bucu-
reşti, str. Soveja nr.120, sector 1. 3. Apro-
barea datei de 14 februarie 2018 ca dată 
de înregistrare conf. art. 238 din legea nr. 
297/2004. În cazul în care adunarea gene-
rală ordinară a acţionarilor nu va putea 
delibera în mod valid din lipsa de cvorum, 
o a doua adunare generală se va întruni 
pe data de 29 ianuarie 2018, ora 14,00  în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Dupa 
publicarea convocării, acţionarii, repre-

zentând individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, în 
termen de cel mult 15 zile de la publicarea 
convocării, cu condiţia ca fiecare punct să 
fie însoţit de o justificare sau un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare adunării 
generale ordinare a acţionarilor; b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre, în termen 
de 15 zile de la data publicării convocării, 
pentru punctele incluse sau propuse spre 
a fi incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale ordinare a acţionarilor. Aceste 
drepturi pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat). Acţi-
onarii îşi pot exercita dreptul prevăzut la 
alineatul precedent, lit.a) în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convo-
cării, iar dreptul pevăzut la lit.b) a acelu-
iaşi alineat, cel târziu cu o zi înainte de 
data adunării generale. Acţionarii ce vor fi 
împiedicaţi de anumite împrejurări să 
participe la această adunare, vor putea 
mandata, în conformitate cu art. 125 din 
Legea 31/1990 republicată, printr-o 
procură specială, o terţă persoană care să 
participe şi să voteze în numele lor şi 
pentru ei, în condiţiile legii. Procurile 
speciale pot fi ridicate de la locul de desfă-
şurare a adunării generale, începând cu 
data convocării, între orele 10,00–11,00 şi 
vor fi depuse spre înregistrare, până pe 
data de 19 ianuarie  2018, între orele 
10,00–11,00, repezentantul acţionarului 
fiind obligat ca la data adunării generale 
să aibă asupra sa procura în original.
Acţionarii au dreptul să formuleze între-
bări privind punctele de pe ordinea de zi 
a adunării generale, după ce acţionarii 
vor fi identificaţi sau dacă buna desfăşu-
rare şi pregatirea adunării generale 
precum şi protejarea confidenţialităţii şi 
intereselor comerciale ale societăţii, 
permit acest lucru. Documentele privind 
problemele incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare pot fi consul-
tate la sediul societăţii, începând cu data 
de 27.01.2018. Administrator Unic 
Marian Sisca.

LICITAŢII
l ILSA SA vinde prin licitatie publica 
masini, utilaje, instalatii, obiecte de 
inventar, din domeniile morarit, panifi-
catie, confectii si prelucrari metalice, in 
fiecare zi de marti si vineri, ora 11 la 
sediul societatii din Calarasi, str. Bucu-
resti nr. 352. Listele complete cu bunurile 
supuse vanzarii pot fi consultate zilnic la 
sediul societatii. Tel: 0242312331 si 
e-mail: office@ilsa-cl.ro.

l Erată: La data de 27.12.2017 comuna 
Moneasa scoate la vânzare la licitație 
publică cu strigare (licitaţia a I a) în 

baza HCL nr. 76/14.12.2017 ora 10:00 a 
urmatoarelor bunuri imobile: 1. Aparta-
ment situat în Moneasa, Bl.30, et.III, 
ap.24, CF: 300021 – C1 –U25 Arad 
compus din: 1 cameră, baie, bucătărie, 
antreu, în suprafață construită de 34 mp 
şi utilă de 22 mp (calculată) aparta-
mentul fiind înregistrat în CF 300021 –
C1-U25, Moneasa la valoare de piață 
recomandată este de 13.173 lei, echiva-
lentul a 2.838 euro. 2. Apartament situat 
în Moneasa, Bl.30, et.IV, ap.25, CF: 
300021 – C1 – U26  compus din: 1 
cameră, baie, bucătărie, antreu, în 
suprafață construită de 34 mp şi utilă de 
22,72 mp (calculată) apartamentul fiind 
înregistrat în CF 300021 –C1-U25 
Moneasa, a cărei valoare de piață reco-
mandată este de 13.962 lei, echivalentul 
a 3.008 euro. În vederea participării la 
licitaţie, cei interesaţi pot achiziţiona 
caietele de sarcini de la sediul Primăriei 
comunei Moneasa. Ofertele de partici-
pare la licitaţie însoţite de toate actele şi 
dovezile prevăzute în caietul de sarcini 
şi dovada achitării taxei de participare 
de 10% din preţul de pornire a licitaţiei 
se depun la sediul Primariei comunei 
Moneasa până cel târziu in ziua licitației 
licitației ora 9:00. Primar Herbei Ioan 
Nuţu.

l Dinu, Urse Şi Asociații SPRL, în 
calitate de lichidator judiciar al SC Point 
Inovation SRL, scoate la vânzare 
conform disp.769 Cod Procedură Civilă: 
-un număr de 63.093 acțiuni, deținute de 
către SC Point Inovation la SC Utiltrans 
SA; Prețul de pornire al licitației este de 
488.340 lei/pachet de acțiuni scos la 
vânzare. Acțiunile se vând exclusiv în 
bloc. Prețul Caietului de sarcini este de 
3.000 lei+TVA. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r .  R O 6 4 B R E L 
0002001072860100 deschis la Libra 
Internet Bank pe seama debitoarei SC 
Point Inovation SRL, cel mai târziu cu o 
zi înainte de data şi ora stabilită pentru 
licitație, a garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației pentru pachetul de 
acțiuni; -achiziționarea cel mai târziu cu 
o zi înainte de data şi ora stabilită pentru 
licitație a Caietului de sarcini, ce poate fi 
achitat în contul lichidatorului judiciar 
nr. RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala Doro-
banți sau în numerar la sediul ales al 
acestuia din Bucureşti str. Buzeşti nr.71, 
et. 5, cam. 504, sector 1. Şedința de lici-
tație va avea loc la data de 15.01.2018, 
ora 15.00, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, 
cam.504, sector 1. Pentru relații supli-
mentare sunați la 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. 

l Dinu, Urse Şi Asociații SPRL, în cali-
tate de administrator judiciar al SC Agi 
Capital Investment SRL, scoate la 
vânzare următoarele bunuri imobile: 1.
Teren agricol în suprafață de 900.000mp, 
identificat cu număr cadastral 50117 
situat în loc. Mihăieşti, jud. Olt. 2.Teren 
agricol în suprafață de 50.000 mp identi-
ficat prin număr cadastral 453 situat în 
sat Bucsa, loc. Mihăeşti, jud. Olt. 3.Teren 
agricol în suprafață de 25.000 mp, identi-
ficat cu număr cadastral 456 situat în sat 
Bucsa, loc. Mihăieşti, jud. Olt. 4.Teren 
agricol în suprafață de 1.020 mp, teren ce 
face parte din tarlaua 57, parcela 8, situat 
în sat Bucsa, loc. Mihăieşti, jud. Olt. 5.
Teren agricol în suprafata de 8.081mp, 
teren ce face parte din tarlaua 83/B, 
parcela 51, situat în sat Bucsa, loc. Mihă-
ieşti, jud. Olt. 6. Teren agricol în supra-
față de 20.000mp, teren ce face parte din 
tarlaua 58, parcela 39,  situat în sat 
Bucsa, loc. Mihăieşti, jud. Olt. 7. Teren 
agricol în suprafata de 5.000mp, teren ce 
face parte din tarlaua 59, parcela 14, 
situat în sat Bucsa, loc. Mihăieşti, jud. 
Olt. 8. Teren agricol în suprafață de 
10.000mp, teren ce face parte din tarlaua 
48, parcela 8, situat în sat Bucsa, loc. 
Mihăieşti, jud. Olt. 9. Teren agricol în 
suprafață de 5.502 mp, situat în sat 
Bucsa, loc. Mihăieşti, jud. Olt. 10. Teren 
agricol în suprafață de 13.000mp, teren 
ce face parte din tarlaua 7, parcela 57, 
situat în sat Bucsa, loc. Mihăieşti, jud. 
Olt. 11. Teren agricol în suprafață de 
6.200mp, teren ce face parte din tarlaua 
31/4, parcela 34, situat în sat Bucsa, loc. 
Mihăieşti, jud. Olt. 12. Teren agricol în 
suprafață de 10.000 mp,  teren ce face 
parte din tarlaua 66, parcela 19, situat în 
sat Bucsa, loc. Mihăieşti, jud. Olt. 13. 
Teren agricol în suprafață de 7.500 mp, 
teren ce face parte din tarlaua 63, parcela 
26, situat în sat Bucsa, loc. Mihăieşti, jud. 
Olt. 14. Teren agricol în suprafață de 
5.000 mp, teren ce face parte din tarlaua 
28, parcela 17, situat în sat Bucsa, loc. 
Mihăieşti, jud. Olt. 15. Teren agricol în 
suprafață de 10.000mp, teren ce face 
parte din tarlaua 31, parcela 37, situat în 
sat Bucsa, loc. Mihăieşti, jud. Olt. 16. 
Teren agricol în suprafață de 7.000mp, 
teren ce face parte din tarlaua 23, parcela 
5, situat în sat Bucsa, loc. Mihăieşti, jud. 
Olt. 17. Teren agricol în suprafață de 
22.919 mp identificat prin număr cadas-
tral 20548, situat în Blejesti , jud. 
Teleorman. 18. Teren agricol în suprafață 
de 9.500mp situat în localitatea Trivalea 
Mosteni, jud. Teleorman. 19.Teren agricol 
în suprafață de 5.000 mp situat în locali-
tatea Trivalea Mosteni, jud. Teleorman. 
20. Teren agricol în suprafață de 7.600 
mp situat în localitatea Trivalea Mosteni, 
jud. Teleorman. 21. Teren agricol în 
suprafață de 21.187 mp situat în locali-
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tatea Trivalea Mosteni, jud. Teleorman. 
22. Teren agricol în suprafață 5.200mp 
identificat cu număr cadastral 21070 
situat în localitatea Cosmesti, jud. 
Teleorman. 23.Teren agricol în suprafață 
14.600mp identificat cu număr cadastral 
21069 situat în localitatea Cosmesti, jud. 
Teleorman. 24.Teren agricol în suprafață 
3.500 mp identificat cu număr cadastral 
21071 situat în localitatea Cosmesti, jud. 
Teleorman. 25.Teren agricol în suprafață 
10.000 mp identificat cu număr cadastral 
23231 situat în localitatea Videle, jud. 
Teleorman. 26.Teren agricol în suprafață 
6.500mp identificat cu număr cadastral 
20188 situat în localitatea Crevenicu, jud. 
Teleorman. 27. Teren agricol în suprafață 
7.300mp identificat cu număr cadastral 
20184 situat în localitatea Crevenicu, jud. 
Teleorman. 28. Teren agricol în suprafață 
4.207 mp identificat cu număr cadastral 
20114 situat în localitatea Purani, jud. 
Teleorman. 29.Teren agricol în suprafață 
16.800 mp identificat cu număr cadastral 
20114 situat în localitatea Purani, jud. 
Teleorman. 30.Teren agricol în suprafață 
5.800 mp identificat cu număr cadastral 
20113 situat în localitatea Purani, jud. 
Teleorman. 31. Teren agricol în suprafață 

10.000 mp identificat cu număr cadastral 
20105 situat în localitatea Purani, jud. 
Teleorman. 32. Teren agricol în suprafață 
3.624 mp identificat cu număr cadastral 
20106 situat în localitatea Purani, jud. 
Teleorman. 33. Teren agricol în suprafață 
6.400 mp identificat cu număr cadastral 
20111situat în localitatea Purani, jud. 
Teleorman. 34. Teren agricol în suprafață 
14.100 mp identificat cu număr cadastral 
20108 situat în localitatea Purani, jud. 
Teleorman. 35. Teren agricol în suprafață 
5.045mp identificat cu număr cadastral 
20110 situat în localitatea Purani, jud. 
Teleorman. 36. Teren agricol în suprafață 
11.700mp identificat cu număr cadastral 
20109 situat în localitatea Purani, jud. 
Teleorman. 37. Teren agricol în suprafață 
5.000 mp identificat cu număr cadastral 
20104 situat în localitatea Purani, jud. 
Teleorman. 38. Teren agricol în suprafață 
5.937 mp identificat cu număr cadastral 
20103 situat în localitatea Purani, jud. 
Teleorman. 39. Teren agricol în suprafață 
10.197 mp identificat cu număr cadastral 
20107 situat în localitatea Purani, jud. 
Teleorman. 40. Teren agricol în suprafață 
7.630 mp identificat cu număr cadastral 
20559 situat în localitatea Siliștea, jud. 

Teleorman. 41. Teren agricol în suprafață 
de 10.000mp identificat prin numărul 
cadastral 20558 situat în Siliștea, jud. 
Teleorman. 42. Teren agricol în suprafață 
de 4.500 mp identificat prin numărul 
cadastral 20560 situat în Siliștea, jud. 
Teleorman. 43. Teren agricol Olteni în 
suprafață de 2.610mp, teren ce face parte 
din tarlaua 27/1, parcela 23 din locali-
tatea Olteni, jud. Teleorman. 44. Teren 
agricol Olteni în suprafață de 20.000mp, 
teren ce face parte din tarlaua 29/1, 
parcela 50 din localitatea Olteni, jud. 
Teleorman. Bunurile sus menționate se 
vând exclusiv în bloc la prețul de pornire 
de 450.000euro. O parte din terenurile 
agricole prezentate la pct. 1-44 fac 
obiectul unor contracte de arendare. 
Prețul bunurilor imobile nu este purtător 
de TVA. Prețul caietului de sarcini în 
sumă de 3.000 lei + TVA se achită prin 
O P  î n  c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900513726 deschis la 
Ing Bank -Sucursala Dorobanți, pe 
seama administratorului judiciar Dinu 
Urse și Asociații SPRL sau în numerar la 
sediul ales al administratorului judiciar 
din București, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
sector 1. Garanția de participare la lici-

tație, în valoare de 10% din prețul de 
pornire al licitației, va fi plătită în lei la 
cursul BNR din data efectuării plății, în 
contul de insolvență nr. RO66BU-
CU1332235339773RON deschis la Alpha 
Bank Romania Agenția Piața Romană. 
Participarea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. RO66BU-
CU1332235339773RON deschis la Alpha 
Bank Romania Agenția Piața Romană, 
cel mai târziu cu o zi înainte de data și ora 
stabilită pentru licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al licitației; 
-achiziționarea cel mai târziu cu o zi 
înainte de data și ora stabilită pentru lici-
tație a Caietului de sarcini, ce poate fi 
achitat în contul lichidatorului judiciar nr. 
RO43INGB5514999900513726 deschis la 
Ing Bank -Sucursala Dorobanți sau în 
numerar la sediul acestuia din București 
str. Buzești nr. 71, et. 5, cam. 502-505, 
sector 1. Prima ședință de licitație a fost 
fixată la data de 08.01.2017, ora 15.00 iar 
dacă bunurile imobile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de lici-
tație vor avea loc în datele de 15.01.2018, 
22.01.2018, 29.01.2018, 05.02.2018, 
12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018, 
05.03.2018 și 12.03.2018 ora 15:00. Toate 

ședințele de licitație se vor desfășura la 
sediul administratorului judiciar din 
București, Str. Buzești nr.71, et.5, cam. 
502-505, sector 1. Pentru relații suplimen-
tare sunați la 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. 

PIERDUT
l Pierdute Card Tahograf si Atestat 
profesional transport marfa emise pe 
numele Radu Gheorghe. Le declar nule.

l Pierdut atestat de taxi pe numele 
Vișan Adrian Răzvan, eliberat de Autori-
tatea Rutieră Română. Îl declar nul.

l Pierdut atestat transport marfă elibe-
rate de ARR Deva, pe numele Manolescu 
Florin. Se declară nul.

l Pierdut certificat internațional de 
conducător de ambarcațiune de agre-
ment, clasa ”D”, nr. 34639, eliberat la 
data 30.07.2012 de Autoritatea Navală 
Română pe numele: Damian Cristian. Se 
declară nul.




