I

www.jurnalul.ro

Jurnalul
Național
OFERTE SERVICIU
Uniservice is a job agency in
Holland active in the
production sector.
We are looking for cooperation
with some job agencies in
Romania.
Please do contact us if you are
interested.
uniserviceuitzendbureau@outlook.
com
Tel: 0031 6 34 65 52 92

l S.C. Dristor Doner
S.R.L. angajează lucrători
bucătărie (spălător vase
mari): -2 posturi. Cerinţe
de ocupare a postului:
studii generale. Aşteptăm
CV la adresa de e-mail:
dristor.doner@yahoo.ro.
l Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilități Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă
și Canalizare ,,ADIA” Gorj
prin Comisia de evaluare/
selecţie a candidaţilor
pentru posturile de
membrii in Consiliul de
Administrație al SC
Aparegio Gorj SA, asistata
de Federația Patronatelor
din Regiunea Oltenia
(FPRO) - persoană juridică
specializată în recrutarea
resurselor umane anunţă
demararea procedurii
legale de selecție a candidaților în vederea ocupării
posturilor de membrii in
Consiliul de Administrație
al SC Aparegio Gorj SA,
în conformitate cu prevederile OUG 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, modificată prin
Legea 111/2016, şi completată cu Normele metodolog i c e n r. 7 2 2 / 2 0 1 6 .
Condiţiile şi criteriile de
participare/selecţie se
găsesc pe pagina de web
http://www.cjgorj.ro/Activitati/ADIA.aspx
Depunerea dosarelor se
face la registratura Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,ADIA” Gorj,
Târgu Jiu, str. Constantin
Brâncuși , nr. 19 , Jud.
Gorj. Plicurile vor avea
menționat “Candidatura
pentru membru in Consiliul de Administrație al SC
Aparegio Gorj SA”,
precum si numele, prenu-
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mele si domiciliul candidatului.
l Primăria Oraşului
Videle, judeţul Teleorman,
organizează în perioada
12.12.2017-15.12.2017 la
sediul său din oraşul
Videle, strada Republicii,
n r. 2 , c o n c u r s p e n t r u
ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacantă de
consilier, clasa I, grad
profesional principal,
C o m p a r t i m e n t A D P P,
Investiţii şi Lucrări Publice
în cadrul Serviciului
Dezvoltare Urbană al
Direcţiei Arhitectului Şef
din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului
Oraşului Videle. Condiţiile
generale de ocupare a unei
funcţii publice sunt cele
prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999(r2)
privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţiile specifice de participare la
concurs pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacantă anterior menţionată, sunt următoarele:
studii universitare de
licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în
domeniul: 1.Inginerie
civilă, una din specializările: Construcţii civile,
industriale şi agricole; Căi
ferate, drumuri şi poduri;
Construcţii şi fortificaţii;
Amenajări şi construcţii
hidrotehnice; Construcţii
miniere; Îmbunătăţiri
funciare şi dezvoltare
rurală; Inginerie civilă;
Inginerie urbană şi dezvoltare regională; Infrastructura transporturilor
metropolitane; 2.Ingineria
instalaţiilor, una din specializările: Instalaţii pentru
construcţii; Instalaţii şi
echipamente pentru
protecţia atmosferei; Instalaţii pentru construc ţii-pompieri; 3.Inginerie
geodezică, una din specializările: Măsurători terestre
şi cadastru; Topogeodezie
şi automatizarea asigurării
topogeodezice; Cadastru şi
managementul proprietăţilor; Geodezie şi geoinformatică; minim 5 ani

vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Concursul va avea loc la
sediul Primăriei Oraşului
Vi d e l e , d a t a s t a b i l i t ă
pentru desfăşurarea probei
scrise fiind 12.12.2017, ora
10.00, respectiv data de
15.12.2017, ora 12.00
pentru desfăşurarea interviului. Dosarele de participare la concurs se pot
depune la secretarul comisiei de concurs, Direcţia
Resurse Umane, Salarizare, Informatică, Autorizări Taximetrie şi Comerţ,
Problemele Romilor şi Parc
Auto în termen de 20 zile
de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a a anunţului şi vor conţine, în mod
obligatoriu, documentele
prevăzute la art. 49, alin.
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor
privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare. Coordonate de
contact pentru primirea
dosarelor de concurs:
sediul Primăriei Oraşului
Videle, str. Republicii, nr. 2,
o r a ş Vi d e l e , j u d e ţ u l
Te l e o r m a n , t e l e f o n :
0247.453.017, interior 106,
fax: 0247.453.015, e-mail:
primariavidele@yahoo.
com, persoană de contact:
Vochin Nicoleta, inspector.
Condiţiile de participare la
concurs aprobate şi bibliografia, precum şi atribuţiile
prevăzute în fişa postului
se afişează la sediul instituţiei şi se publică pe site-ul
www.primariavidele.ro.
l În temeiul prevederilor
Hotărârii nr.611/2008,
pentru aprobarea normelor
privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările
ulterioare, Primăria
Oraşului Horezu, cu sediul
în oraşul Horezu, str.1
Decembrie, nr.7, organizează concursul pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii
publice de execuție vacante
din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului
oraşului Horezu, respectiv
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polițist local, clasa I, debutant, la Biroul Poliție
Locală. Data, ora și locul
desfăşurării concursului:
-proba scrisă în data de
08.12.2017, ora 10.00;
-locul de desfășurare:
Centrul național de informare și promovare turistică
Horezu, cu sediul în orașul
Horezu, strada Tudor
Vladimirescu, nr.63A,
județul Vâlcea. Perioada de
depunere a dosarelor.
Dosarele de înscriere se pot
depune la sediul instituţiei,
Compartimentul Resurse
umane, juridic, în termen
de 20 de zile de la apariția
în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, respectiv în perioada 08.11.201727.11.2017. Condiţii de
participare la concurs.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea
n r. 1 8 8 / 1 9 9 9 , p r i v i n d
Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare. Birou Poliție
locală: -Polițist Local, clasa
I, debutant: -studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în
domeniul științelor juridice; -vechimea în specialitatea studiilor necesare

exercitării funcţiei publice:
fără vechime. Bibliografia
de concurs și actele necesare înscrierii la concurs se
afișează la sediul instituției.
Relații suplimentare,
precum și primirea dosarelor la sediul instituției
sau la telefon:
0250.860.190, int.112,
Birou Resurse umane,
juridic, doamna Boaghe
Monica, consilier juridic,
Compartiment Resurse
Umane.
l Şcoala Gimnazială Radu
cel Mare Bogaţi, judeţul
Argeş organizează în data
de 4 decembrie 2017 ora
9.00 – proba scrisă, concurs
în vederea ocupării
postului contractual vacant
de administrator financiar
grad III-S. Data şi ora
interviului se vor afişa
odată cu rezultatele la
proba scrisă. Condiţiile de
participare la concurs sunt
următoarele: Condiţii generale prevăzute de art. 3 al
Regulamentului cadru
aprobat prin HG 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii
specifice: - studii superioare
absolvite cu diplomă de
licență în domeniul
economic; - vechime cel
puţin 5 ani în specialitate;
- cunoştinţe operare PC
dovedite cu documente.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Dosarul de înscriere la
concurs se depune până la
data de 22.11.2017, la
sediul Şcolii Gimnaziale
Radu cel Mare Bogaţi,
judeţul Argeş. Condiţiile de
desfăşurare a concursului
şi de participare la concurs,
precum şi bibliografia sunt
afişate la sediul unităţii
şcolare, anexa la anunţ.
Relaţii suplimentare se
obţin la sediul Şcolii
Gimnaziale Radu cel Mare
Bogaţi, telefon:
0248655172.
l Primăria comunei Berevoeşti, judeţul Argeş organizează concurs pentru
ocuparea a unei funcţii
publice de execuţie vacante
de referent, gradul profesional superior, la Biroul
finaciar-contabil, impozite
şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate
al primarului comunei
Berevoeşti. Concursul va fi
organizat la sediul Primăriei comunei Berevoești,
din satul Berevoești, str.
DC3, nr. 773, județul
Argeș, după următorul
program: selecţia dosarelor
de înscriere – 07.12.2017;
proba scrisă – 11.12.2017,
ora 10:00; interviul
14.12.2017, ora 10:00.
Condiţiile de participare la
concurs: 1)Candidaţii
trebuie să îndeplinească

SC LIMANU VERDE SERVICII DE CURĂŢENIE SRL
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND ACHIZIȚIA UNUI IMOBIL PENTRU
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
SC LIMANU VERDE SERVICII DE CURĂȚENIE SRL, cu sediu social în Com. Limanu, str.
Căminului, nr. 58A, camera 1, jud. Constanța, CIF 37683905, Nr. Reg. Com. J13/1749/2017,
informează pe cei interesați că societatea mai sus menționată dorește achiziția unui
imobil situat în Comuna Limanu, cu o suprafață desfășurată de minim 2.000 mp,
suprafață u�lă necesară pentru alte facilități cuprinsă între 20% și 35% din suprafața
desfășurată, remiza metalică, magazii, spațiu care poate primi des�nația de hală de
sortare, pla�ormă betonată de aproxima�v 60% din suprafața terenului, branșament
de curent trifazat. Imobilul trebuie să ﬁe ﬁnalizat, să nu prezinte degradări structurale,
să existe minim 2 grupuri sanitare pentru personalul propriu și să ﬁe racordat la rețelele
de energie electrică, apă și canalizare.
Ofertanții, persoane ﬁzice sau juridice, trebuie să îndeplinească obligatoriu condițiile
din caietul de sarcini.
Caietul de sarcini se va aﬁșa pe site-ul primăriei Limanu - www.primarialimanu.ro.
Ofertele vor ﬁ depuse la sediul societății din Comuna Limanu, str. Căminului, nr. 58A,
camera 1, jud. Constanța.
Data limită de depunere a ofertelor este 17.11.2017 inclusiv.
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condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188 / 1999 (r) privind
Statutul funcţionarilor
publici. 2)Cerinţe specifice
ocupării funcţiei de referent superior din cadrul
Biroului finaciar-contabil,
impozite şi taxe locale
-studii liceale absolvite cu
diploma de bacalaureat. 3)
Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice - 9 ani.
Bibliografia şi conţinutul
dosarelor candidaţilor vor
fi afişate la sediul instituţiei
– comuna Berevoeşti, sat
Berevoeşti, str. DC3, nr.
773, judeţul Argeş şi pe
pagina de internet a instituţiei la adresa www.comunaberevoesti.ro. Relaţii
suplimentare în legătură cu
organizarea şi desfăşurarea
concursului se pot obţine
zilnic, în zilele lucrătoare,
între orele 08:30 – 16:00, la
telefon 0248-572030.
Persoană de contact: Ilie
Scarlat- secretar, telefon:
0744581976.
l Ansamblul Artistic
Profesionist ,,Doina
Gorjului’’ Târgu-Jiu, cu
sediul în Tg-Jiu, str. Traian
nr.5, organizează concurs
pentru ocuparea postului
contractual vacant de
execuție pe perioadă nedeterminată – consilier
juridic. Concursul se va
desfășura la sediul Ansamblului Artistic Profesionist
’’ D o i n a G o r j u l u i ’’
Târgu-Jiu și va consta în
următoarele probe: - proba
scrisă în data de 29 noiembrie 2017, ora 10.00; - proba
interviu în data de 07
decembrie 2017, ora 10.00;
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: I. Condiții
generale prevăzute de art.3
din Regulamentul-cadru
anexă la H.G. nr. 286/2011
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale; II. Condiții specifice:
- să fie absolvent de studii
universitare de licență
absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul
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științelor juridice – specializarea drept; - să fie absolvent de master - Științe
administrative și Relații
Internaționale; - să aibă o
vechime în specialitatea
studiilor de minim 1 an.
Dosarele de concurs se
depun la sediul Ansamblului Artistic Profesionist
, , D o i n a G o r j u l u i ’’
Târgu-Jiu, în termen de 10
zile lucrătoare de la data
afișării prezentului anunț
în Monitorul Oficial al
României, Partea III-a,
respectiv 21 noiembrie 2017
ora 14:00. Relații suplimentare se pot obține de la
sediul Ansamblului Artistic
Profesionist ,,Doina
Gorjului’’ Tg-Jiu, la secretariatul instituției, telefon
0253/216179.
l creart -Centrul de
Creaţie, Artă şi Tradiţie al
Municipiului Bucureşti, cu
sediul în Bucureşti, Str.
Piaţa Lahovari, nr.7, sector
1, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de:
Compartimentul Resurse
Umane, Salarizare, Sănătatea și Securitatea în
Muncă: Referent (M) IA- 1
post; Compartimentul
Administrativ: Inspector de
specialitate (S) IA- 1 post,
conform HG nr.286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual
din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice. Documente necesare pentru
întocmirea dosarului de
concurs: -cerere de înscriere
la concurs adresată conducătorului instituţiei publice
organizatoare; -copia
actului de identitate sau
orice alt document care
atestă identitatea, potrivit
legii, după caz; -copiile
documentelor care să ateste
nivelul studiilor şi ale altor
acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și
copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului

solicitate de instituția
publică; -copia carnetului
de muncă sau, după caz,
adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor; -cazierul
judiciar; -adeverinţă medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare
abilitate. Adeverinţa care
atestă starea de sănătate
conţine, în clar, numărul,
data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit
de Ministerul Sănătăţii;
-curriculum vitae. Copiile
de pe certificatele prevăzute mai sus se prezintă
însoţite de documentele
originale, care se certifică
pentru conformitatea cu
originalul de către secretariatul comisiei de concurs,
sau în copii legalizate.
Conform art.3 al HG
nr.286/2011, pentru a ocupa
un post contractual vacant
sau temporar vacant,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții generale: a)are
cetățenia română, cetățenie
a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a
statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în
România; b)cunoaște limba
română, scris și vorbit; c)
are vârsta minimă reglementată de prevederile
legale; d)are capacitate
deplină de exercițiu; e)are o
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată
pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitățile
sanitare abilitate; f)îndeplinește condițiile de studii și,
după caz, de vechime sau
alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului
scos la concurs; g)nu a fost
condamnată definitiv
pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals
ori a unor fapte de corupție
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sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care
ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a
intervenit reabilitarea. 1.
Pentru Referent (M) IA,
concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data
de 04 decembrie 2017, ora
10.00; -Proba interviu în
data de 08 decembrie 2017,
ora 12.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice: -studii medii; -certificare Inspector resurse
umane; -vechime în muncă
minim 15 ani; -cunoştinţe
de operare/programare pe
calculator, respectiv Microsoft Office: Word, Excel,
Power Point, Revisal. 2.
Pentru Inspector de specialitate (S) IA, concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 04 decembrie 2017, ora 12.00; -Proba
interviu în data de 08
decembrie 2017, ora 14.00.
Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
-studii superioare absolvite
cu diplomă de licență în
științe economice, specializare contabilitate și informatică de gestiune;
-experiență de lucru în
domeniul administrației
publice locale; -vechime în
muncă minim 15 ani;
-vechime în specialitatea
studiilor de minimum 5
ani; -cunoştinţe de operare/
programare pe calculator,
respectiv Microsoft Office:
Word, Excel, Power Point
-nivel avansat; SEAP,
Foresbook. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul creart, din
Str.Piaţa Lahovari, nr.7,
sector 1, Compartimentul
Resurse Umane. Relaţii
suplimentare la sediul din
Str.Piaţa Lahovari, nr.7,
sector 1, Compartimentul
Resurse Umane, persoană
de contact: Iordache
Florentina, telefon:
0728.728.659.
l Comuna Coşna, cu
sediul în localitatea Coşna,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

numărul 1, judeţul
Suceava, organizează
concurs, conform Legii
n r. 1 8 8 / 1 9 9 9 , p e n t r u
ocuparea funcţiei publice
vacante de: consilier, clasa
I, gradul profesional debutant, funcţie publică de
execuţie la Compartimentul financiar contabil,
gestionare bunuri, impozite
şi taxe, asistenţă socială din
aparatul de specialitate al
primarului comunei Coşna;
Număr posturi: 1.
Concursul se va desfăşura
la sediul Primăriei
Comunei Coşna, judeţul
Suceava, astfel: -Proba
scrisă în data de
12.12.2017, ora 10.00;
-Interviul în data de
14.12.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor:
-Studii universitare de
licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiinţei economice; -Cunoştinţe de
operare calculator
(Diplome de absolvire
cursuri în domeniul
operării pe calculator);
-Vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării
postului: nu este cazul.
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 Coşna,
judeţul Suceava. Relaţii
suplimentare si coordonatele de contact pentru
depunerea dosarelor de
concurs: la sediul instituției- Primăria Comunei
Coşna, judeţul Suceava.
Persoană de contact: Ivan
Mariana -secretar comună,
telefon/fax: 0230.575.142,
e-mail: primariacosna@
yahoo.com.
l Municipiul Sighetu
Marmaţiei, cu sediul în
Sighetu Marmaţiei, str.
Bogdan Vodă, nr.14, județul
Maramureș, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea postului contrac-

tual vacant -președinte la
Clubul Sportiv al municipiului Sighetu Marmației.
Concursul se desfășoară cu
respectarea prevederilor
HG nr.286/2011 și ale HCL
nr.54/2013: 1 (unu) post de
conducere -președinte la
Clubul Sportiv Sighetu
Marmației. Data desfăşurării concursului: -proba
scrisă în data de
04.12.2017, ora 10.00;
-proba interviu în data de
06.12.2017, ora 10.00.
Condiţii de participare:
Generale: prevăzute în HG
nr.286/2011 (*actualizată*).
Specifice: -studii superioare
de lungă durată cu diplomă
de licenţă; specialitățile:
economic, juridic, educație
fizică și sport; -vechime în
specialitatea studiilor
-minim 2 ani. Dosarele de
înscriere se depun la sediul
instituţiei, camera 6, în
termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a.
Relaţii suplimentare la
număr de telefon:
0262.311.001, interior: 138.
l Primăria Comunei
Scoarța, cu sediul în localitatea Scoarța, numărul 110,
judeţul Gorj, organizează
concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale
vacante de: Numele funcţiei: -Asistent medical
comunitar, grad debutant,
c o n f o r m
H G
286/23.03.2011; -Asistent
m e d i c a l c o m u n i t a r,
c o n f o r m
H G
286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
05.12.2017, ora 11.00;
-Proba interviu în data de
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07.12.2017, ora 11.00.
Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: Asistent
medical comunitar, grad
debutant: -studii: absolvent(ă) a Școlii Sanitare
Postliceale; -vechime: 0 ani;
-specializare asistent
medical generalist. Asistent
medical comunitar: -studii:
absolvent(ă) a Școlii Sanitare Postliceale; -vechime:
minim 6 luni; -specializare
asistent medical generalist.
Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Primăriei
Comunei Scoarța. Relaţii
suplimentare la sediul
Primăriei Comunei
Scoarța, persoană de
contact: Stamatoiu
Ioana-Loredana, telefon:
0253.280.222/0769.643.446,
fax: 0253.280.222, e-mail:
loredana.stamatoiu@
yahoo.com
l Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu
sediul în strada Aviaţiei,
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
nr.1, municipiul Roşiorii de
Vede, judeţul Teleorman,
organizează concurs,
c o n f o r m
H G
286/23.03.2011, pentru
ocuparea următoarei
funcţii contractual vacante:
infirmier/ă. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 4 decembrie 2017, ora 10.00; -proba
interviu în data de 6
decembrie 2017, ora 10.00.
Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii pentru postul
de infirmier/ă: -Absolvent
de şcoală generală;
-Vechime de minim 6 luni
în activitate. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs până la
data de 22 noiembrie 2017,
ora 14.00, la sediul spitalului din strada Aviaţiei,
nr.1, municipiul Roşiorii de
Vede, judeţul Teleorman,
împreună cu taxa de
concurs în valoare de
50RON. Pentru relaţii
suplimentare şi bibliografia
de concurs, informaţiile se
obţin la sediul spitalului
din str.Aviaţiei, nr.1, municipiul Roşiorii de Vede,
j u d e ţ u l Te l e o r m a n ,

persoană de contact:
Drâmbu Adrian, telefon:
0247.406.085, interior: 114,
0785.222.139 (între orele
08.00-15.00), fax:
0247.406.095, e-mail:
pnfrosiori@yahoo.com
l Colegiul Național
„Avram Iancu” Câmpeni,
cu sediul în localitatea
Câmpeni, str.Oituz, nr.3,
judeţul Alba, organizează
concursul pentru ocuparea
funcţiei contractuale
vacante de: Muncitor calificat, număr posturi: 1,
c o n f o r m
H G
286/23.03.2011 şi Hotârărea nr.1027/11.11.2014.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data
de 04.12.2017, ora 11.00;
-Proba practică în data de
07.12.2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
08.12.2017, ora 11.00.
Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -studii (obligatoriu): medii sau şcoală
profesională; -vechime
(obligatoriu): minim 10 ani.
Calificări: -certificat şi
autorizaţie de fochist,
diplomă de tâmplar, atestat

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni 119266/06.11.2017. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art.
250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, organizează licitații publice
deschise în vederea vânzării bunurilor sechestrate, după cum urmează: 1. În ziua de 28 noiembrie
2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60 - 62, camera nr. 3, se vor vinde la
licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC DOI NEPOȚI PROD SRL, licitația a II - a: - Autoutilitară Mercedes Benz, culoare alb, nr. identificare WDF63960313073102, nr.
înmatriculare B-05-BUN, an fabricație 2004, cilindree 2148 cmc, combustibil motorină, prețul de
pornire al licitației este de 18.498 lei, exclusiv TVA; 2. În ziua de 29 noiembrie 2017, ora 12.00, în
localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60 - 62, camera 3, se vor vinde la licitație următoarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului TUDORACHE GABRIEL, licitația a II - a: - Autoturism Skoda
Fabia, culoare gri, nr. identificare TMBNF46Y533868121, nr. înmatriculare PH-11-UUJ, an fabricație
2003, cilindree 1896 cmc, combustibil motorină, prețul de pornire al licitației este de 4.956 lei,
exclusiv TVA; 3. În ziua de 07 decembrie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr.
60 - 62, camera 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului ENE
COSTEL, licitația I - a: - Teren extravilan în suprafață de 860 mp, situat în comuna Păulești, sat Găgeni, județul Prahova, tarla 1, parcela 87, prețul de pornire al licitației este de 21.057 lei, exclusiv
TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel
termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin
o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății
taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, în contul RO05TREZ5395067XXX000748, cod fiscal beneficiar
2844936 - SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe, denumirea
completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare
tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g).
pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie
răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de
mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: nu este
cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: nu este cazul. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.512.879. Data afișării:
08.11.2017.
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de pază. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Colegiului.
Relaţii suplimentare la
sediul Colegiului, persoană
de contact: Nicoara
Elena-secretar colegiu,
telefon: 0258.771.232, fax:
0258.771.224, e-mail:
ai.campeni@yahoo.com
l Spitalul de Pediatrie
Piteşti, judeţul Argeş, organizează concursuri pentru
ocuparea următoarelor
funcţii contractuale
vacante nominalizate
astfel: -şase posturi asistent/ă medical/ă debutant/ă
specialitatea „generalist”,
în secţiile de Pediatrie,
Chirurgie şi Ortopedie
Infantilă, Compartiment
Oftalmologie, studii postliceale, fără vechime,
vacante pe perioadă nedeterminată; -un post asistent/ă medical/ă debutant/ă
specialitatea „generalist”,
cu atribuţii de dietetică, în
secţia Pediatrie III, studii
postliceale şi curs dietetică,
fără vechime, vacant pe
perioadă nedeterminată;
-două posturi asistent/ă
medical/ă debutant/ă specialitatea „generalist”, în
Compartiment Recuperare
Neuromotorie, studii postliceale, fără vechime,
vacante pe perioadă nedeterminată; -un post asistent/ă medical/ă debutant/ă
specialitatea „balneofizioterapie”, Cabinet Recuperare, Medicină Fizică şi
Balneologie studii postliceale, fără vechime, vacant
pe perioadă nedeterminată;
-un post asistent/ă medical/ă debutant/ă specialitatea „generalist”, în
Cabinet Chirurgie şi Ortopedie -Ambulatoriu, studii
postliceale, fără vechime,
vacant pe perioadă nedeterminată; -un post asistent/ă medical/ă
specialitatea „generalist”,
în secţia Pediatrie III,
studii postliceale, vechime
minim 6 luni în specialitate, vacant pe perioadă
nedeterminată; -un post
asistent/ă medical/ă principal/ă specialitatea „generalist”, în Bloc Operator

Central, studii postliceale,
vechime minim 5 ani în
specialitate, vacant pe perioadă nedeterminată; -un
post asistent/ă medical/ă
debutant/ă specialitatea
„generalist”, în secţia ATI,
studii postliceale, fără
vechime, vacant pe perioadă nedeterminată; -două
posturi asistent/ă medical/ă
specialitatea „generalist”,
în secţia ATI, studii postliceale, vechime minim 6
luni în specialitate, vacante
pe perioadă nedeterminată;
-un post gipsar, în Cabinet
Chirurgie şi Ortopedie,
studii şcoală generală,
vechime 6 luni în sectorul
sanitar la sala de gipsare,
vacant pe perioadă nedeterminată; -trei posturi
infirmier/ă în secţia Pediatrie III şi Compartiment
Oftalmologie, studii şcoală
generală, vechime minim 6
luni în activitate, vacante
pe perioadă nedeterminată;
-un post bucătar IV, în Bloc
Alimentar, studii şcoală
generală, fără vechime,
vacant pe perioadă nedeterminată; -două posturi
spălătoreasă, în Spălătorie-Croitorie-Lenjerie,
studii şcoală generală, fără
vechime, vacante pe perioadă nedeterminată.
Concursurile se vor desfăşura la sediul unităţii din
Piteşti, str.Dacia, nr.1,
judeţul Argeş, sau la o altă
locaţie ce va fi anunţată
u l t e r i o r, î n d a t a d e
04.12.2017- proba scrisă,
ora 10.00, iar interviul se va
susţine în data de
11.12.2017, ora 10.00,
pentru toţi candidaţii
promovaţi la proba scrisă,
inclusiv după soluţionarea
contestaţiilor. Data-limită
până la care se pot depune
dosarele candidaţilor:
22.11.2017, ora 14.00- la
serviciul Runos-Juridic-Contencios. Date de
contact: secretar comisie de
concurs- telefon:
0248.220.800, interior: 135.
Temeiul legal HG 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare.
l Școala Gimnazială Nr.1
Adășeni, cu sediul în localitatea Adășeni, judeţul
Botoșani, organizează
concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractuale
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vacante de: -Bibliotecar: 1/2
normă, conform HG
286/23.03.2011; -Șofer
microbuz: 1/2 normă,
c o n f o r m
H G
286/23.03.2011. Condiții
specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor:
-studii medii cu diplomă de
BAC; -permis de conducere
categoria „D” -minim un
an vechime. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 04.
XII.2017, ora 10.00, la
sediul instituției; -Proba
interviu în data de 06.
XII.2017, ora 10.00, la
sediul instituției. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Școlii
Adășeni. Relaţii suplimentare la sediul: secretariatul
Școlii Adășeni, persoană de
contact: Cîșlaru Angela,
telefon: 0231.563.040.
l În conformitate cu
prevederile Legii
nr.95/2006, privind reforma
în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările
ulterioare, şi ale OMS
nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea
funcţiilor specifice comitetului director din spitalele
publice, modificat de art.1
din OMS nr.954/2017,
Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare, cu sediul în
Sânnicolau Mare, strada
Timişoara, numărul 14,
judeţul Timiş, organizează
concurs/examen pentru
ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al
unităţii, după cum
urmează: -1 post de
director medical; -1 post de
director financiar-contabil.
La concurs/examen se pot
înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile
generale şi specifice. Criteriile generale sunt următoarele: a) au domiciliul stabil
în România; b) nu au fost
condamnaţi definitiv
pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu
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serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar
face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit
reabilitarea; c)au o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare
abilitate; d)nu au vârsta de
pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criteriile specifice sunt
următoarele: a)pentru
directorul medical: 1.sunt
absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată,
cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul
medicină, specializarea
medicină; 2. sunt confirmaţi
cel puţin medic specialist;
3.au minimum 5 ani
vechime în specialitatea
respectivă; b) pentru directorul financiar-contabil: 1.
sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în
profil economic; 2. au cel
puţin 2 ani vechime în
specialitatea studiilor.
Dosarul de înscriere la
concurs pentru ocuparea
posturilor vacante menţionate mai sus trebuie să
conţină următoarele documente: a)cerere de înscriere;
b)copie de pe actul de identitate; c) copie legalizată de
pe diploma de licenţă sau de
absolvire, după caz, şi copie
de pe certificatul de medic
specialist (în cazul directorului medical); d) curriculum vitae; e) adeverinţa
care să ateste vechimea în
gradul profesional sau în
specialitatea studiilor, după
caz; f) cazier judiciar; g)
declaraţia pe propria
răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică, aşa cum este definită prin lege; j) 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 abilitate; k) proiectul de
specialitate. Copiile de pe
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actele prevăzute mai sus se
prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul de către
secretarul comisiei de
concurs. Candidaţii îşi aleg
tema pentru proiectul de
specialitate din cele stabilite
de către comisia de concurs
şi îl depun o dată cu
înscrierea la concurs.
Proiectul de specialitate
trebuie să fie realizat individual de către fiecare
candidat, să rezolve problemele solicitate într-un
volum de maxim 8-10
pagini tehnoredactate pe
calculator, cu fonturi de 14
şi trebuie să fie depus la
înscriere. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii
trebuie să obţină la concurs
/examen media finală cel
puţin 7,00, iar la fiecare
probă- minimum nota 6,00.
Calendar de desfăşurare a
concursului: Depunerea
dosarelor de concurs:
22.11.2017, ora 15.00;
Selecţia dosarelor depuse:
27.11.2017, ora 15.00;
Contestaţii la rezultatele
afişate: 28.11.2017, ora
15.00; Proba scrisă:
05.12.2017, ora 10.00, se va
desfăşura la sediul Spitalului Orăşenesc Sânnicolau
Mare; Afişarea rezultatelor
la proba scrisă: 05.12.2017;
Susţinerea orală a proiectului: 06.12.2017, ora 10.00,
şi interviul de selecţie, ora
13.00, se vor desfăşura la
sediul Spitalului Orăşenesc
Sânnicolau Mare. Afişarea
rezultatelor: 06.12.2017.
Candidaţii au dreptul să
conteste rezultatul final al
concursului /examenului, cu
excepţia interviului de
selecţie, în termen de 24 de
ore de la data afişării.
Contestaţia se soluţionează
de comisia de soluţionare a
contestaţiilor în termen de
24 de ore de la data depunerii la secretariatul comisiei de concurs /examen.
Bibliografia pentru concurs
/examen şi temele-cadru
pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul
Spitalului Orăşenesc Sânnicolau Mare şi se publică pe
site-ul spitalului: www.
spsnm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 0256.371.770, Biroul
Resurse Umane.

l Școala Gimnazială Desa,
cu sediul în localitatea
Desa, str.Prințul Obrenovici,
nr.24, județul Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante de: -Muncitor
calificat, 1 post. Concursul
se va desfășura în conformitate cu HG 286/2011, modificată şi completată prin
HG 1027/2014. Tipuri de
probe pentru postul de
muncitor calificat: Proba
scrisă în data de 4.12.2017,
ora 9.00; Proba interviu în
data de 5.12.2017, ora 9.00.
Condiții specifice pentru
ocuparea postului: -Studii
medii; -Curs de calificare în
una din calificările zugrav,
tâmplar, vopsitor, instalator,
electrician etc; -Aviz psihologic; -Domiciliul în localitatea Desa; -Vechimea nu
este obligatorie. Candidații
vor depune dosarele de
participare la concurs în
perioada 09-22.11.2017, ora
8.00-14.00, la sediul Școlii
Gimnaziale Desa, localitatea Desa. Relații suplimentare la sediul Școlii
Gimnaziale Desa, localitatea Desa, secretariat,
telefon: 0251.322.057.
l Primaria Comunei Cringeni cu sediul in: loc.Cringeni, Str.Principala, nr.40,
judetul Teleorman organizeaza concurs pentru
ocuparea unui post contractual aprobat prin H.G.
nr.286/2011, modificat si
completat de H.G.
nr.1027/2014, in cadrul
institutiei. Denumirea
postului- muncitor calificat
-sofer microbuz -post
vacant contractual pe perioada nedeterminata.
Conditii specifice de participare la concurs: -Nivelul
studiilor: studii generale;
-Document care atesta calificarea de sofer categoria D;
-Atestat profesional pentru
transport persoane;
-Vechime in specialitate: nu
este cazul. Data, ora si locul
de desfasurare a concursului: Proba scrisa:- data de
27 noiembrie 2017,
ora.10.00, la sediul Primariei Cringeni. Proba de
interviu:- data de 29 noiembrie 2016 , ora 10.00, la
sediul Primariei Cringeni.
Data limita pana la care
candidatii vor depune actele
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pentru dosarul de concurs
este 17 noiembrie 2017, la
sediul Primariei Cringeni.
Date contact: Nine Rodica
-secretar comuna, telefon:
0247.435.177; 0766.598.993.

CITAȚII
l Se citează Adomnicăi
Liviu ca pârât, în dosarul nr.
16089/193/2015 al Judecătoriei Botoşani, cu termen la
16.11.2017.
l Se citează pârâtul Chiţu
Liviu cu domiciliul cunoscut
în Comuna Unguriu,
judeţul Buzău, în dosarul de
divorţ nr. 1514/277/2017, la
data de 2 februarie 2018,
ora 09.00, la Judecătoria
Pătârlagele.
l Dl. Nicola Dumitru Paul,
cu domiciliul necunoscut,
este chemat la data de 20
noiembrie 2017, ora 10,00,
la Societatea Profesională
Notarială Cîrstoiu Valerica
şi Cîrstoiu Marin, cu sediul
în municipiul Piteşti, strada
Smeurei nr. 4, judeţul Argeş,
în vederea dezbaterii succesiunii defunctei Nicola
Lucia, decedată la data de
05.10.2010, cu ultim domiciliu în oraş Ştefăneşti, sat
Valea Mare, judeţul Argeş,
dosarul succesoral fiind
înregistrat sub nr. 210/2017.
l Se citează pârâtul Herea
Sergiu, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Hilița, com.
Costuleni, jud.Iași, la Judecătoria Reșița, în dosar
nr.218/290/2017 pentru
termenul din 06.12.2017
pentru divorț cu copii.
l Lecsa Mihai, cu domiciliul în com.Goieşti, sat
Vladimir, nr.39, jud.Dolj,
este chemat în data de
15.11.2017, ora 10.30 la
Judecătoria Craiova în
dosarul nr.19881/215/2017,
în calitate de pârât, reclamant fiind UAT comuna
Goieşti prin Primar.
l Tolan Danila, Tolan Ioan,
Tolan Gavrila, Zapra Vasile
sunt citaţi pe data de
07.12.2017 la Judecătoria
Tu r d a ,
în
dos.
nr.2439/328/2016, în calitate
de pârâţi.
l Pirciu Sorin este chemat
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la data de 07.12.2017 la
Judecătoria Craiova în
dosarul 1259/304/2016,
completul CMF3, ora 8.30.
l Se citeaza Frigli Fabian
Emil domiciliat in sat
Grabat, com. Lenauheim,
nr. 19, jud. Timis in calitate
de prat la Judecatoria Arad,
sala 215, in data de
05.12.2017 ora 9 in dosar nr.
13058/55/2017 in proces cu
Stana Camelia avand ca
obiect divort.

DIVERSE
l Dosar nr. 6232/245/2017.
S e n t i n t a c i v i l a n r.
8062/2017. Admite cererea
de chemare în judecată
formulată de către reclamanta Direcţia Sanitar
Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi, în
contradictoriu cu pârâta
S.C. Orient Alep S.R.L.
Obligă pe pârâtă la plata
către reclamantă a sumei de
884,04 lei reprezentând
contravaloarea serviciilor
prestate, a sumei de 134,22
lei, reprezentând dobânda
legală calculată de la data
scadentei fiecărei facturi
până la data de 21.02.2017
(factura seria DSV nr.
28517/06.04.2015, factura
seria
DSV
n r.
29956/28.07.2015, factura
seria
DSV
n r.
30185/20.08.2015, factura
seria
DSV
n r.
30663/01.10.2015) şi a
dobânzii legale aferente
începând cu data de
21.02.2017 până la plata
efectivă a debitului. Executorie. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la
comunicare, cererea de apel
urmând a fi depusă la Judecătoria Iaşi. Data in camera
de consiliu si pronuntata in
sedinta publica, azi,
12.06.2017. Presedinte,
Butnaru Elena Claudia.
Grefier, Postudor Corina.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii
generale de insolventa in
dosarul nr. 7830/105/2017,
Tribunal Prahova, conform
Incheierii din data de
01.11.2017 privind pe SC
Tedymalcot SRL, cu termenele: depunere declarații
creanță 15.12.2017, întocmirea tabelului preliminar

al creanțelor 04.01.2018,
întocmirea tabelului definitiv 29.01.2018, prima
Adunare a Creditorilor
avand loc in data
09.01.2018, orele 12.30 la
sediul administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B.
l VIA Insolv SPRL
Ploieşti, str. Banatului, nr. 1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800, numită lichidator judiciar conform
incheierii din data de
14.09.2017 pronunţată de
Tribunalul Prahova în
dosarul 7899/105/2017,
anunţă deschiderea procedurii simplificate a insolventei Bătrâneanca
Exploatări Forestiere SRL,
cu sediul social în Com.
Bătrâni, Sat Bătrâni, nr.
174, jud. Prahova, înregistrată la ORC sub nr.
J29/260/2010, cod de identificare fiscală 26557154.
Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este
15.12.2017. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
2 7 . 1 2 . 2 0 1 7 . Te r m e n u l
pentru definitivarea tabelului creanţelor este
19.01.2018. Prima adunare
a creditorilor la data de
05.01.2018, ora 13:30 la
sediul lichidatorului judiciar.
l S.C. Faberrom – S.A.
Bucuresti, cu sediul in
Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu
nr.7, Sector 6, inregistrata la
O.N.R.C. – O.R.C.T.B. cu
C.U.I. nr. 455053, informeaza pe cei interesati ca
s-a depus solicitarea pentru
revizuirea autorizatiei de
mediu pentru activitatea –
fabricarea altor articole de
imbracaminte (exclusiv
lenjeria de corp), desfasurata in Bd.Iuliu Maniu nr.7,
Sector 6, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul
Agentiei Pentru Protectia
Mediului Bucuresti din
sectorul 6, Aleea Lacul
Morii nr.1 (Barajul Lacul
Morii – in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele
9.00-12.00, de luni pana
vineri. Propuneri sau
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contestatii se pot depune la
sediul A.P.M. Bucuresti in
termen de 10 zile de la data
publicarii prezentului
anunt.
l SC Rewe (Romania) SRL
cu sediul in loc.Stefanestii
de Jos, str.Busteni, nr.7, jud.
Ilfov, CP077175, CUI
RO13348610, J23/886/2005,
anunta solicitarea emiterii
autorizatiei de mediu
pentru activitatile: supermarket-cod CAEN4711-comert cu amanuntul in
magazine nespecializate cu
vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi
si tutun; cod CAEN4724–
comert cu amanuntul al
painii, al produselor de
patiserie, si produselor
zaharoase in magazine
specializate, cod
CAEN1071 coacerea si
comercializarea produselor
congelate de patiserie,
situat in Oras Viseu de Sus,
str.Gheorghe Doja, nr.5,
jud.Maramures. Eventualele sugestii si observatii se
vor depune in scris sub
semnatura la Agentia
pentru Protectia Mediului
Maramures, Baia Mare, str.
Iza, nr.1A, jud.Maramures;
e-mail: office@apmmm.
anpm.ro
l În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005,
privind protecţia mediului,
cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007,
SC LIDL DISCOUNT
SRL, cu sediul în sat
Nedelea, Aricești Rahtivani,
DN72 Crângul lui Bot, km
73+810, județul Prahova,
anunţă public solicitarea de
obținere a autorizaţiei de
mediu pentru obiectivul
„Magazin LIDL” amplasat
în municipiul Roșiorii de
Vede, Str.Dunării, nr.103105, județul Teleorman.
Eventualele propuneri şi
sugestii din partea publicului privind activitatea
menţionată vor fi transmise
în scris şi sub semnătură la
sediul pentru Protecţia
Mediului Teleorman, din
Alexandria, str.Dunării,
nr.1, jud.Teleorman, telefon:
0247.316.228, fax:
0247.316.229, e-mail:
office@apmtr.anpm.ro, de
luni-joi, între orele 8.00-
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16.30, vineri, între orele
8.00-14.00.
l Virlan Petru anunta
publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de
emitere a acordului de
mediu pentru proiectul
"Construire locuinte individuale insiruite P+1E,
drumuri, amenajare spatii
verzi, imprejmuire, anexe si
organizare de santier",
propus a fi amplasat in Str.
Salciei, nr.94, Ors. Bragadiru, Judetul Ilfov. Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului
Ilfov-Bucuresti, Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6, in zilele
de luni-joi, intre orele 9-13.
Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul
Agentiei pentru Protectia
Mediului Ilfov.

SOMAȚII
l Avand in vedere ca prin
actiunea civil ace face
o b i e c t u l d o s a r u l u i n r.
14556/55/2017 al Judecatoriei Arad, petentul Averescu
Costica – Haldan domiciliat
in Municipiul Arad, Str.
Gelu nr. 6, ap. 2, jud. Arad
solicita dobandirea prin
uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra imobilului incris in CF 347981
A r a d , c u n r. t o p .
476/6.476/7/201 (CF vechi
528 Sanleani), reprezentand
intravilan in suprafata de
755 mp, imobil asupra
caruia este evidentiat in
cartea funciara ca titular al
dreptului de proprietate
Jirk Marioara, nascuta
Hirsch, decedata la
23.04.1978 in Arad, invitam
pe cei interesati sa faca
opozitie fata de aceasta
actiune, in termen de 1 luna
de la afisarea prezentei
somatii, in caz contrar
urmand a se trece la judecarea cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
l Subscrisa, Asociație a
Societăților de Service Auto
Independente, cu sediul în
București, str.Traian, nr.2,
Ansamblul Unirii- Tr.4, Bl.
F1, tronson 4, et.8, ap.22,
sector 3, România, înregistrată în Registrul Special al

Judecătoriei Sector 3 sub
nr.66 din 29.07.2008, prin
Muntean Cristian-Adrian,
în calitate de președinte, în
baza dispozițiilor art.21,
alin.(5) din OG 26/2000 și
art.10 din Statutul asociației, CONVOACĂ:
Adunarea Generală a
Membrilor Asociației
(AGMA) pentru data de
24.11.2017, la ora 10:00, la
sediul asociației din Bucur e ș t i , s t r. Tr a i a n n r. 2 ,
Ansamblul Unirii- Tr. 4,
Bl.F1, tronson 4, et.8, ap.22,
sector 3, având următoarea
ordine de zi: 1.Prelungirea
mandatului membrilor
consiliului director și a
președintelui. 2.Mandatarea
unei persoane pentru reprezentarea asociației în
vederea efectuării formalităților de înregistrare a
modificărilor adoptate. 3.
Diverse. Lista cuprinzând
informații cu privire la
candidaturile propuse va
putea fi consultată la sediul
asociației în programul de
lucru. Accesul și/sau votul
membrilor asociați îndreptățiți să participe la ședința
AGMA este permis, cu
procură specială dată
persoanei fizice care îi
reprezintă, cu excepția
reprezentanților legali ai
acestora, care vor face
dovada calității în condițiile
legii. Reprezentanții vor fi
identificați pe baza actului
de identitate (carte de identitate, pentru cetățenii
români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere,
pentru cetățenii străini).
30.10.2017. Asociația Societăților de Service Auto
Independente prin Muntean
Cristian-Adrian, Președinte.
l Consiliul de Administratie al S.C. FI-BA Balotesti S.A., cu sediul în
comuna Baloteşti, şoseaua
Unirii nr. 145, judeţul Ilfov,
î n m a t r i c u l a t ă s u b n r.
J23/920/2003, în conformitate cu Legea nr. 31/1990,
modificată şi republicată,
precum şi cu actul său
c o n s t i t u t i v, c o n v o a c ă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 09 decembrie 2017, orele 10.00, la
sediul societăţii. Adunarea
Generală va avea urmă-
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toarea ordine de zi: 1. Revocarea şi descărcarea de
gestiune a actualei comisii
de cenzori şi alegerea unei
noi comisii de cenzori. 2.
Aprobarea vânzarii activului “Cămin nefamilişti
340 locuri”– număr
inventar 2027, situat în
B a l o t e ş t i , j u d e ţ I l f o v,
şoseaua Unirii nr. 152. 3.
Repartizarea profitului net
obţinut de societate în perioada 2010– 2013. 4.
Diverse. Vor avea dreptul
de participare la Adunarea
Generală acţionarii înregistrati în registrul acţionarilor
la sfârşitul zilei de
04.12.2017. Dacă la prima
convocare Adunarea Generală nu se va putea ţine,
aceasta va avea loc la data
de 10.12.2017, la aceeaşi
oră, în acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII
l Comuna Miroslava,
judeţul Iaşi, organizează
licitaţie publică deschisă în
data de 14.11.2017- orele
10.00 pentru concesionare
teren în suprafaţă de 397
mp, situat în sat Valea
Adanca, NC 81392- pentru
folosinţă agricolă. Preţul
minim de pornire al licitaţiei publice deschise este de
819 Lei/ an. Data limită
pentru depunerea ofertelor:
13.11.2017, orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi
obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. Costul
Caietului de sarcini este de
50 Lei.
l Primăria Municipiului
Bistriţa organizeazã în data
de 05.12.2017, ora 13.30,
respectiv ora 14.00, la sediul
din Piaţa Centralã nr.6, licitaţie publicã cu strigare
pentru vânzarea spatiiIor
situate în: -Bistrita, Str. Gh.
Şincai nr.3, parter, ap.5;
-Bistrita, str.Nicolae Titulescu nr.24; -Bistrita, str.
Liviu Rebreanu nr.16, et.I,
ap.V; -Localitatea componentă Unirea, nr. 147.
Documentele licitaţiei se
pot procura de la Primãria
municipiului Bistriţa,
Direcţia Patrimoniu, str.
Gh. Şincai nr.2, începând cu
data de 15.11.2017. Ofertele

@Oferte serviciu
@Vânzări
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@Licitații
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se vor depune la Registratură Primăriei municipiului
Bistriţa, strada Gh. Şincai
n r. 2 , p â n ă l a d a t a d e
04.12.2017, ora 15.30.
Relaţii suplimentare la
telefon 0263.232.391 sau
0263.223.923 int.264.
Primar, Ovidiu Teodor
Creţu.
l Debitorul S.C. Panital
Construct S.R.L. societate
în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Și
Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1.Imobil
“construcție C2” în suprafață construită de
348,41mp, aflat în patrimoniul societății debitoare
Panital Construct SRL, ce
se află edificat pe teren în
proprietatea Mihalache Ion
Lucian, situat în Mun.
Ploiești, Str. Strandului
Nr.3, Județ Prahova. Prețul
de pornire al licitației
-206.370Lei exclusiv TVA.
2.Alte mijloace fixe aparținând S.C. Panital Construct
S.R.L. la prețul de pornire
reprezentând 70% din
valoarea de piață exprimată
în Raportul de Evaluare,
exclusiv TVA. Prețul caietului de sarcini pentru
imobil (clădire) af lat în
proprietatea S.C. Panital
Construct S.R.L. este de
1000 lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitației
pentru imobil “construcție
C2”, reprezintă 65% din
valoarea de piață exprimată
în Raportul de Evaluare
exclusiv TVA. Listele cu
mijloace fixe și Caietul de
sarcini pentru imobil
“construcție C2” pot fi
obținute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în
prealabil la 021.318.74.25.
Participarea la licitație este
condiționată de: -consemnarea în contul nr. RO87BITRPH1RON037769CC01
deschis la Veneto Banca
SCPA Italia Montebelluna
Suc. București -Ag. Ploiești,
până cel târziu cu 24 ore
înainte de ședința de licitație, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la
aceeași dată a Caietelor de
sarcini și a Regulamentelor
de licitație pentru proprietatea imobiliară și pentru
mijloace fixe, de la sediul
lichidatorului judiciar.

Pentru proprietatea imobiliară și mijloacele fixe,
prima ședință de licitație a
fost fixată în data de
21.11.2017 ora 11:00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații
vor fi în data 28.11.2017,
05.12.2017, 12.12.2017 și
19.12.2017 ora 11:00. Toate
ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna
Nr.44A, Județ Prahova.
Pentru relații sunați la
telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul poate
fi vizualizat și pe site www.
dinu-urse.ro.
l Par Rom SRL-in faliment prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
anunta vanzarea prin negociere directa a proprietatii
imobiliare teren intravilan
arabil- 650 mp situat in
Costinesti, parcela
A314/18/2/1, nr. Cadastral
489, CF 11084, jud.
Constanta, vanzare aprobata de Adunarea creditorilor din data de 03.11.2017.
Cel mai mare pret oferit la
data prezentului anunt este
24.500 lei fara TVA, pasul
de supraofertare este de
2.450 lei. Persoanele interesate vor achizitiona caietul
de prezentare în suma de
200,00 lei de la sediul lichidatorului şi vor depune
oferta impreuna cu taxa de
garanţie de 2.450,00 lei
pana la data de 24.11.2017.
Negocierea si incheierea
actului de adjudecare se va
face la data de 27.11.2017
ora 14:00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3,
jud. Prahova, tel/fax: 0244
519800.
l Par Rom SRL-in faliment prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
anunta vanzarea prin negociere directa a proprietatii
imobiliare teren intravilan
arabil - 780 mp situat in
Costinesti, parcela
A314/20/2/1, nr. Cadastral
618/1, CF 1999, jud.
Constanta, vanzare apro-
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bata de Adunarea creditorilor din data de
03.11.2017.Cel mai mare
pret oferit la data prezentului anunt este 29.000 lei
fara TVA, pasul de supraofertare este de 2.900 lei.
Persoanele interesate vor
achizitiona caietul de
prezentare în suma de
200,00 lei de la sediul lichidatorului şi vor depune
oferta impreuna cu taxa de
garanţie de 2.900,00 lei
pana la data de 24.11.2017.
Negocierea si incheierea
actului de adjudecare se va
face la data de 27.11.2017
ora 14:30 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, ap.
3, jud. Prahova, tel/fax:
0244 519800.
l Par Rom SRL-in faliment prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
anunta vanzarea prin negociere directa a proprietatii
imobiliare teren intravilan
arabil - 2.080 mp situat in
Costinesti, parcela
A314/19/2, nr. Cadastral
10243, CF 1118, jud.
Constanta, vanzare aprobata de Adunarea creditorilor din data de
03.11.2017.Cel mai mare
pret oferit la data prezentului anunt este 73.000 lei
fara TVA, pasul de supraofertare este de 7.300 lei.
Persoanele interesate vor
achizitiona caietul de
prezentare în suma de
200,00 lei de la sediul lichidatorului şi vor depune
oferta impreuna cu taxa de
garanţie de 7.300,00 lei
pana la data de 24.11.2017.
Negocierea si incheierea
actului de adjudecare se va
face la data de 27.11.2017
ora 15:00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, ap.
3, jud. Prahova, tel/fax:
0244 519800.
l Private Liquidation
Group IPURL numit lichid a t o r î n d o s a r u l n r.
2829/111/2016 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea TV Products
S.R.L., J05/752/2002, CUI:
RO14804986scoate la
vânzare prin licitație
publică bunuri mobile de
birotică, preț de pornire
950,00 lei. Bunurile
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urmează a se vinde în bloc.
Licitația va avea loc în data
de 15.11.2017 ora 12:00 la
sediul lichidatorului din
Oradea, str. Avram Iancu,
nr.2, ap.11, jud. Bihor.
Participanții la licitație
trebuie să consemneze, cel
mai târziu până la începerea licitației, cel puțin
10% din prețul de începere
a licitației pentru bunurile
pentru care licitează.
Vânzarea la licitație se va
face în mod public de către
lichidatorul judiciar care va
oferi bunurile spre vânzare
prin 3 strigări succesive.
Bunurile se adjudecă celui
care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de
timp care să permită
opțiuni și supralicitări,
oferă prețul cel mai mare,
iar atunci când există un
singur concurent, acesta a
oferit prețul de începere a
licitației. Dacă nu se obține
prețul de începere a licitației, la același termen bunurile vor fi din nou scoase la
vânzare, caz în care licitația va începe de la prețul
de 75% din cel prevăzut în
anunț, iar bunul va fi
vândut celui care va oferi
prețul cel mai mare. Informații suplimentare se pot
obține de la lichidator:
Tel:0359/463661
Fax:0359/463662 E-mail:
office@plginsolv.ro.
l Primăria Municipiului
Satu Mare, cu sediul în
Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, reprezentată prin
primar Kereskényi Gábor,
vinde prin licitaţie publică
deschisă imobilul teren în
suprafaţă de 8202 mp,
înscris în CF nr. 161420 sub
nr. cadastral 161420, situat
în Zona Industrială Sud a
municipiului Satu Mare.
Data limită pentru depunere a ofertelor este
15.11.2017, ora 10.00.
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc
în 15.11.2017, de la ora
12.00 la sediul Primăriei
Municipiului Satu Mare.
Mai multe detalii despre
licitația publică se pot găsi
pe site-ul instituției, la
adresa http://www.satumare.ro/stiri/anun-de-licita-ie. De asemenea,
persoanele interesate pot
solicita amănunte la adresa

de e-mail: patrimoniu@
primariasm.ro sau telefonic
la numărul 0261.807.521.
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 22.11.2017, orele
13.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21,
jud. Caras-Severin.
l Partium Insolvency
IPURL, numită lichidator
în
dosarul
n r.
11662/111/2012 af lat pe
rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea S.C.
Macio S.R.L., CUI:
RO18455854 scoate la
vânzare prin licitație
publică: terenuri agricole
(Proprietatea este compusă
din 3 parcele de teren
având o suprafață totală de
11.846 mp) situate în Sat
Betfia, Judeţul Bihor prețul
de pornire fiind: 28.888,20
EUR. teren intravilan
(Proprietatea este compusă
dintr-o parcelă de teren
având suprafaţa de 1185
mp.) situate în Str. Camil
Petrescu Fn, Oradea prețul
de pornire fiind: 11.880,00
EUR. teren intravilan
(Proprietatea este compusă
de 3 parcele de teren având
suprafața totală de 6102
mp) situate în Str. Făcliei
Fn, Oradea prețul de
pornire fiind: 188.793,00
EUR. teren cu hală (hală
cu suprafața construită de
1257 mp și terenul aferent
în suprafață de 4338 mp)

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

situate în Oșorhei, Judeţul
Bihor, prețul de pornire
fiind: 119.592,00 EUR.
Licitația va avea loc în
15.11.2017 ora 12:00 la
adresa din Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11,
jud. Bihor. În caz de nereușită licitația se reia în data
de 22.11.2017, respectiv
29.11.2017 la aceeași oră.
Licitantul trebuie să achiziționeze un caiet de sarcini
privind bunurile imobile
supuse prezentei licitații,
contra sumei de 500 RON
+TVA, ce va cuprinde și
regulamentul de vânzare.
Licitantul va depune la
sediul lichidatorului judiciar o cerere de participare
la licitație, inclusă în
caietul de sarcini, cu cel
puțin două zile înainte de
termenul licitației stabilit
prin anunțul public. Informații tel: 0359463661 fax:
0359463662.
l Private Liquidation
Group IPURL numit lichid a t o r î n d o s a r u l n r.
7819/111/2009 af lat pe
rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea S.C.
Andrex
S.R.L.,
J05/2106/1993, CUI:
RO4453985 scoate la
vânzare prin licitație
publică: teren cu casă
unifamilială situată în
municipiul Oradea, str.
Ciheiului, nr. 138B, judeţul
Bihor - preț de pornire
40.250,00 euro. Licitația va
avea loc în data de
15.11.2017, ora 12:00 la
sediul lichidatorului din
Oradea, str. Avram Iancu,
nr.2, ap.11, jud. Bihor care
se va relua în cazul nevalorificării bunurilor în data
de 22.11.2017 și 29.11.2017
în același loc și aceeași oră.
Participanții vor depune
10% garanţie din valoarea
bunului licitat. Caietul de
sarcini (cost 500 RON)
precum şi informații suplimentare se pot obține la:
Tel: 0359/463661 Fax:
0359/463662 Email: office@
plginsolv.ro
l Administraţia Naţională
„Apele Române” -Administraţia Bazinală de Apă
Siret, cu sediul în Bacău,
str. Cuza Vodă, nr.1, judeţul
Bacău, cod: 600274,
tel.0234.541.646, fax:

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

0234.510.050, în calitate de
unitate locatoare, anunţă
organizarea în zilele de 4 şi
5 decembrie 2017 a licitaţiilor publice cu ofertă în plic
închis privind închirierea
de bunuri imobile, terenuri
situate în albiile minore ale
râurilor, pe raza judeţelor
Bacău, Neamţ, Suceava şi
Vrancea. Închirierea are ca
scop înlăturarea materialului aluvionar (exploatare
agregate minerale) pentru
asigurarea scurgerii optime
în albie. Durata închirierii
este de 2 ani. Garanţia de
participare este de 10% din
valoarea minimă a chiriei
anuale, respectiv 0,56Lei/
mp/an, pentru fiecare
dintre următoarele bunuri
imobile, licitaţiile urmând a
se derula astfel: În data de
4 decembrie 2017, Judeţul
Neamţ, Râul BistricioaraBistricioara/ Ceahlău28.549mp;
Râul
Moldova- Pildeşti
Gherăeşti 2/ Cordun şi
Gherăeşti- 50.000mp;
-Tupilaţi Nord 2/ Tupilaţi24.000mp; Munteni 2/
Văleni şi Gherăeşti- 45.647
mp; Râul Siret- Onişcani /
Icuşeşti- 49.892mp;
Doljeşti/Doljeşti- 4.920mp;
Râul Cracău- Dobreni/
Dobreni- 32.354mp;
Bodeşti/ Bodeşti48.788mp; Râul OzanaOzana 2 /Timişeşti- 86.138
mp; În data de 5 decembrie
2017, Judeţul Bacău, Râul
Siret- Radomireşti amonte
Fermă /Letea Veche- 65.000
mp; Buhocel/ Buhoci30.000mp; Aval bac -Furnicari/ Tamaşi- 15.000mp;
Râul Tazlău- Prăjoaia/
Livezi- 20.000mp; Judeţul
Suceava, Râul Suha- Stulpicani aval 2/ Frasin20.000mp;
Râul
Suceviţa- Marginea 4 /
Marginea- 20.000mp; Râul
Siret- Siminicea/ Siminicea- 10.000mp. De
asemenea, tot în data de
05.12.2017 vor fi scoase la
licitaţie următoarele bunuri
imobile: -Suprafaţa de
963,00mp albie minoră râu
Tazlău Sărat, în localitatea
Bolătău, comuna Zemeş,
jud.Bacău, la preţul minim
de 0,27Lei /mp /lună
(respectiv 260,00 Lei /lună),
fără TVA, garanţia de
participare fiind de
312,00Lei, în scopul reali-

zării lucrărilor de subtraversare a râului cu
conducte noi pentru transportul gazelor, pentru o
perioadă de 1 an; -balta
Pădureni Sud în suprafaţă
de 291.000mp, situată pe
fosta albie a râului Siret, în
localitatea Pădureni,
judeţul Vrancea, la preţul
minim de 0,022Lei/mp/
lună, garanţia de participare fiind de 7.682,00 Lei,
în scopul desfăşurării activităţilor de pescuit sportiv,
agrement şi/sau exploataţie
piscicolă pentru o perioadă
de 10 ani. Facem precizarea că: -pentru perimetrele situate în albia minoră
a râului Siret pe raza judeţului Bacău, incluse în Situl
Natura 2000 ROSCI 0434
-„Siretul Mijlociu”,
respectiv Radomireşti
amonte Fermă, Buhocel,
Aval bac -Furnicari, în
procesul de reglementare a
activităţii ce urmează a se
desfăşura pe fiecare dintre
aceste perimetre se impune
respectarea condiţiilor
stabilite de Agenţia de
Protecţia Mediului Bacău,
respectiv a prevederilor HG
nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice şi private
asupra mediului, precum şi
prevederile privind evaluarea adecvată conform
art.28, alin.2 din OUG
nr.57/2007, privind regimul
ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei
sălbatice, cu completările şi
modificările ulterioare;
-pentru balta Pădureni Sud
situată în albia minoră a
râului Siret pe raza judeţului Vrancea, inclusă în
siturile Natura 2000
-ROSPA 0071 şi ROSCI
0162 „Lunca Siretului Inferior”, în procesul de reglementare a activităţii ce
urmează a se desfăşura se
impune solicitarea avizului
custodelui acestei arii
protejate şi a autorizaţiei de
mediu, conform Ordinului
MMDD nr.1798/2007, cu
modificările şi completările
ulterioare; -pentru perimetrele situate în Situl Natura
2000 ROSPA 0072 -„Lunca
Siretului Mijlociu”,
respectiv Onişcani şi
Doljeşti, este interzisă activitatea de exploatare a agre-
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gatelor minerale, precum şi
efectuarea de activităţi
conexe în perioada 15
martie-15 august; -pentru
perimetrele situate în Situl
Natura 2000 ROSCI 0364
-Râul Moldova, între Tupilaţi şi Roman, respectiv
Pildeşti Gherăeşti 2,
Munteni 2 şi Tupilaţi Nord
2, este interzisă activitatea
de exploatare a agregatelor
minerale, precum şi efectuarea de activităţi conexe în
perioada 01 aprilie-01
octombrie. Garanţia de
participare poate fi constituită sub forma unei scrisori
de garanţie bancară eliberată de o bancă din
România în favoarea
unităţii locatoare sau a unui
ordin de plată, confirmat
prin extras de cont, în contul
RO51TREZ0615005XXX
013935 -Trezoreria Bacău,
CIF: 33839263. Condiţiile
de participare sunt precizate

Miercuri, 8 noiembrie 2017
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în caietul de sarcini. Ofertele
vor fi depuse astfel: -Pentru
bunurile imobile licitate în
data de 04.12.2017, oferta va
fi depusă în data de
04.12.2017, până la ora 9.30,
plicurile urmând a fi
deschise în aceeaşi zi, la ora
10.00; -Pentru bunurile
imobile licitate în data de
05.12.2017, oferta va fi
depusă în data de
05.12.2017, până la ora 9.30,
plicurile urmând a fi
deschise în aceeaşi zi, la ora
10.00. Caietul de sarcini, în
valoare de 1.250,00Lei,
poate fi achiziţionat de la
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Siret -Biroul
Patrimoniu sau cu ordin de
plată în contul
RO69TREZ061502201X
013928 -Trezoreria Bacău,
CIF: RO18264854, începând
cu data de 10.11.2017 şi
până în ziua anterioară
desfăşurării licitaţiilor. Vala-

bilitatea obligatorie a ofertei
este de 90 de zile de la data
deschiderii acesteia.
Prezentul anunţ este postat
pe site-ul: www.rowater.ro/
dasiret, la rubrica Anunţuri
-Licitaţii Active.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport
marfă emis de către Autoritatea Rutieră Română ARR pe numele Vodă Paul,
din Slobozia. Se declară nul.
l Stanciu Marian Florin,
din Buzău declară pierdută
şi nulă autorizaţia ISCIR
( R V T ) , e m i s ă s u b n r.
DISPR/12409/19.10.2016.
l Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 1346759
din data de 13.05.2008, al
societăţii Mega Clean
Impex SRL cu sediul în
B u c u r e ş t i , s t r. J e a n

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

Atanasiu nr. 16, et. 1, ap. 2,
camera 1, sector 2, cod unic
de înmatriculare 23836979,
J40/7964/2008. Îl declar
nul.
l SC Biochem SRL, cu
sediul în mun.Constanţa,
B-dul Mamaia, nr. 158, etaj
6, jud.Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului
C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J13/2949/1991, cod fiscal:
RO1905164, anunţă pierderea unei ştampile rotunde
a societăţii, având număr
de identificare 19, pe care o
declarăm nulă începând cu
data de 06.11.2017.
l SC Biochem SRL, cu
sediul în mun. Constanţa,
B-dul Mamaia, nr. 158, etaj
6, jud.Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului
C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J13/2949/1991, cod fiscal:
RO1905164, anunţă pier-

derea unei ştampile
rotunde a societăţii, având
număr de identificare 31,
pe care o declarăm nulă
începând cu data de
06.11.2017.
l SC Biochem SRL, cu
sediul în mun. Constanţa,
B-dul Mamaia, nr. 158, etaj
6, jud.Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului
C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J13/2949/1991, cod fiscal:
RO1905164, anunţă pierderea unei ştampile rotunde
a societăţii, având număr
de identificare 33, pe care o
declarăm nulă începând cu
data de 06.11.2017.
l Pierdut autorizaţie
transport marfă Rusiadestinaţie tranzit cu seria
0772075, rezervare EST29462/31.07.2017, eliberată
de Agenţia pentru Agenda
Digitală a României pe
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numele S.C. Vladanexpress
Trans Tir S.R.L. Se declară
nulă.
l S.C. Rego Com S.R.L.,
C.U.I. RO460971, declar
nul fiind pierdut avizul nr.
47BIO/04/06.10 pentru
produsul YDAL OXI, emis
de Comisia Naţională
pentru Produse Biocide la
data de 27.06.2006.
l Declar pierdut procesverbal adiacent contractului de vânzare-cumpărare
20244/1992 emis de S.C.
Cotroceni pe numele
Şerban Mihail.
Persoana juridica: Profi
Pentru Sanatate cu sediul
in Buzau, strada Ion
Baiesu, Bl.C3, Parter,
avand CUI- RO35769300,
declar pierdut chitantierul seria BZ nr. 40514100. Il declar nul.

