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OFERTE SERVICIU
l Angajam Urgent Lacatusi
confectii metalice Italia comision
0. Oferim seriozitate, cazare,
transport, contract iatlian.
0761933918.
l Firma Ferrari angajează urgent
asistentă recepţioneră cu domiciliul în zona de nord a Bucureştiului (Otopeni). Cerinţe: prezenţă
agreabilă şi limba engleză. Salariu
atractiv. CV la personal@inoxsa.
ro Tel 0753.142.654
l Angajăm şoferi de TIR, Danemarca –Norvegia. Condiții de
muncă şi salarii avantajoase.
Relații la telefon: +4528351103,
+452341883. E-mail: job.drivers@
intercargo-scandinavia.dk
l SC Transparent Design SRL
angajeaza operator CNC,
personal calificat si necalificat
pentru fabrica prelucrare geam,
sofer profesionist categoria B si C.
Mail: office@tranparent design.ro.
0721336557.
l Şcoala Gimnazială nr. 1
Berceni, cu sediul în com. Berceni,
bd. 1 Mai, nr. 264, jud. Ilfov organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a 0,5
post contractual vacant de Administrator financiar. Condiţii de
ocupare a postului: •Generale
-H.G. 286/2011, modificat şi
completat prin H.G.
1027/24.11.2014. •Specifice:
-studii universitare de lungă
durată, absolvite cu diplomă sau
studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă, în domeniul ştiințelor
economice; -vechime în muncă:
minim 5 ani; -vechime în specialitate: minim 5 ani; -cunoştințe
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operare PC. Concursul se va
desfăşura astfel: •Proba scrisă (2
ore) va avea loc în data de
11.10.2017, ora 10.00, la Şcoala
Gimnazială nr. 1 Berceni. •Interviul va avea loc în data 11.10.2017,
ora 13.00 la Şcoala Gimnazială nr.
1 Berceni. Depunerea dosarelor–
perioada 02.10– 06.10.2017 la
secretariatul Şcolii Gimnaziale nr.
1 Berceni, în intervalul orar 8.30–
15.30. Data limită de depunere:
06.10.2017, ora 15.30. Dosarul
trebuie sa conţină următoarele
documente: -cerere de înscriere la
concurs adresată directorului
unităţii; -copie BI/ CI; -copii acte
studii/ specializări/ calificări;
-carnetul de muncă şi alte documente care să ateste vechimea în
muncă şi în specialitate; -cazier
judiciar sau declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente
penale; -adeverinţă medicală;
-C.V. Relaţii suplimentare la
telefon 021.361.27.01.
l Primăria comunei Podari, cu
sediul în comuna Podari, str.
Dunării, nr. 67, judeţul Dolj,
anunţă amânarea concursului
conform HG nr. 286/2011 pentru
ocuparea postului contractual
vacant: asistent medical comunitar, din cadrul Compartimentului Activităţi sociale şi de stare
civilă, organizat iniţial: proba
scrisă în data de 25.09.2017, ora
10.00, proba de interviu în data de
28.09.2017, ora 10.00, astfel: proba
scrisă în data de 17.10.2017, ora
10.00, proba de interviu în data de
23.10.2017, ora 10.00. Prin acest
anunţ venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, nr. 1222/29.08.2017,
pagina 8, cod 110.510. Restul
anunţului rămâne neschimbat.
l Grădinița cu Program Prelungit
Deta, cu sediul în localitatea Deta,

strada Ştefan cel Mare, numărul
4/a, judeţul Timiş, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de contabil,
normă de 0.25, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 10.10.2017, ora 09.00;
-Proba interviu în data de
10.10.2017, ora 10.00; -Proba practică în data de 10.10.2017, ora
10.30. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii (obligatoriu): studii economice; -vechime (obligatoriu): 10
ani; -să aibă experienţă în contabilitate; -să fie dispusă la program
flexibil; -să fie o persoană sociabilă. 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
Grădiniței cu Program Prelungit
Deta. Relaţii suplimentare la
sediul: Grădinița cu Program
Prelungit Deta, persoană de
contact: Despi Ileana, telefon:
0720.234.920, e-mail: ileana.
despi@yahoo.com.
l Muzeul Bucovinei, cu sediul în
Suceava, strada Ştefan cel Mare,
numărul 33, judeţul Suceava,
organizează în temeiul HG nr.
286/2011, modificat şi completat
de HG nr.1027/2014, concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de economist, studii
superioare, gradul IA -1 post.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
11.10.2017, ora 10.00; -proba
interviu se susţine într-un termen
de maxim 4 zile lucrătoare de la
data susţinerii primei probe. Data,
ora şi ziua interviului se vor afişa
după proba scrisă. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele

Primăria comunei Vama Buzăului organizează
concurs de recrutare pentru funcţia publică de
execuţie inspector clasa I gradul asistent, cu atribuţii
de urbanism si autorizare constructii, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei
Vama Buzăului.
Condiţii: conform anunţului publicat pe site-ul comunei
Vama Buzăului, www.comunavamabuzaului.ro.
Proba scrisă se va desfăşura la data de 23 octombrie
2017, ora 9,30 la sediul Primăriei comunei Vama
Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 425, judeţul Braşov.
Dosarele se înregistrează la Registratura Primăriei
comunei Vama Buzăului în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului in Monitorul Oﬁcial al
României, Partea a III-a.

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

condiţii specifice pentru postul de
economist, studii superioare,
gradul IA -Compartimentul
Contabilitate -Personal - Salarizare: -studii superioare economice
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență; -vechime în
specialitatea studiilor de minim 6
ani şi 6 luni. 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 instituției şi pe pagina de
internet, respectiv până în data de
02.10.2017, ora 16.00. Dosarele se
vor verifica de către comisia de
concurs, iar rezultatele selectării
dosarelor se vor afişa la sediul
instituției şi pe site-ul: www.muzeulbucovinei.ro. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se
pot obţine de la sediul instituţiei,
telefon: 0230.216.439 şi pe site-ul:
www.muzeulbucovinei.ro
l Şcoala Gimnazială „Sfântul
Nicolae” Pietroşiţa, cu sediul în
localitatea Pietroşiţa, strada Principală, numărul 561, judeţul
Dâmboviţa, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de administrator
financiar, 0,25 normă, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 10.10.2017, ora 12.00;
-Proba interviu în data de
16.10.2017, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: superioare în
domeniul economic; -vechime:
minim 3 ani; -competenţe de aplicare a vizei de control financiar
preventiv în conformitate cu
prevederile legale. 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 Şcolii Gimnaziale

„Sfântul Nicolae” Pietroşiţa.
Relaţii suplimentare la sediul
şcolii, persoană de contact: Iosif
Maria, telefon: 0245.778.186, fax:
0245.778.186, e-mail: scoalapietro@yahoo.com.
l Şcoala Gimnazială Măieruş, cu
sediul în localitatea Măieruş,
Strada Morii, numărul 88, judeţul
Braşov, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de secretar şef,
personal didactic auxiliar, normă
întreagă, perioadă nedeterminată.
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: -Proba
scrisă, în data de 10.10.2017, ora
14.00; -Proba interviu, în data de
10.10.2017, ora 15.30; -Proba practică, în data de 10.10.2017, ora
16.00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-Studii superioare (constituie
avantaj specializarea management
şcolar, management general,
economic, juridic); -Vechime în
specialitate: minim 1 an (constituie avantaj vechime minim 5 ani
în contabilitate în vederea exercitării controlului financiar
preventiv conform Ordinului
ministrului finanţelor publice
23/2014); -Cunoştinţe privind
utilizarea softurilor specifice activității din învățământ (EDUSAL,
REVISAL, SIIIR); -Cunoştinţe
privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
-Cunoştinţe privind încadrarea
personalului; -Cunoştinţe de arhivare a documentelor; -Cunoştinţe de comunicare şi relaţii
publice; -Cunoştinţe de utilizare a
tehnologiei informaţiei; -Disponibilitate la timp de lucru prelungit.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
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Şcolii Gimnaziale Măieruş, localitatea Măieruş, Strada Morii,
numărul 88, judeţul Braşov.
Relații suplimentare privind conținutul dosarului de înscriere la
concurs, tematica şi bibliografia se
obțin la sediul Şcolii Gimnaziale
Măieruş, persoană de contact:
Moraru Alina (director), telefon:
0786.047.128, fax: 0268.284.778,
e-mail: scoala.maierus@yahoo.ro
l Grădiniţa cu Program Normal
Nr.1, cu sediul în localitatea
Vălenii de Munte, strada Berceni,
numărul 18A, judeţul Prahova,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: îngrijitor- 2 posturi,
muncitor necalificat (ajutor
bucătar)- 1 post şi muncitor întreţinere- 1 post, conform HG
286/2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba practică în data
de 10 octombrie 2017, ora 9.00;
-Proba interviu în data de 12
octombrie 2017, ora 9.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să aibă minim studii generale, iar pentru postul de muncitor
calificat trebuie să deţină certificat/cursuri de calificare electrician. Nu e necesară vechime în
muncă sau specialitate. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs până pe 2 octombrie
2017, la sediul unităţii. Relaţii
suplimentare la sediul Grădiniţei
cu Program Normal Nr.1 Vălenii
de Munte, persoană de contact:
Popa Doina, telefon: 0723.355.894.
l Clubul Sportiv Municipal
Slatina, cu sediul în localitatea
Slatina, Bulevardul Sfântul
Constantin Brâncoveanu,
numărul 3, județul Olt, organizează concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractuale vacante de:
-şef birou -funcţie contractuală
vacantă de conducere (număr
posturi: 1); -paznic -funcţie

Vesuvius is a world leader in the development, manufacturing and marketing of high performance specialty ceramics and
refractory products for demanding industrial applications and in particular in steel making industry.
The Flow Control Systems division of Vesuvius is dedicated to the conception, engineering, assembly and commissioning of steel
ﬂow control equipment, including mechanical devices, hydraulic, automation and robotics.
We are recruiting for the Flow Control Systems division a (m/f):
Automation Field Service Engineer
He will join the Customer Service Team reporting to the Flow Control Systems Automation Manager Europe, while based in Romania.
Preference will be given to an Automation Engineer or Technician with Professional experience for Automation Installation,
Commissioning and Trouble Shooting.
This position will require to travel internationally up to 80% of the time.
Key Responsibilities:
• Shop Test of Project Equipment at Manufacturing Site, Ghlin, Belgium
• Installation, Supervision and Commissioning of Project Equipment at Customer Sites including Planning Project Meetings with
Customer and Sub Contractors
• Operation and Maintenance Training
• Optimization of the regulation
• Technical Reporting to the Project Manager in order to complete the Commissioning up to a Proper Customer Acceptance and
Satisfaction
• Technical Feedback and sharing of the ﬁeld experiences for the continuous improvement of the Product and of the Customer
Satisfaction
• Provide a level of Customer Support that enhances the relationship with the Customer and increases the Company proﬁle
• Ensure that all activities are performed with due regard to the health and safety standards applicable to the activity
Knowledge, experience and skills needed:
• Automation/Electrical Engineering Education
• 2 to 10 years of Industrial Experience
• Knowledge and basic experience in electricity (low voltage)
• Knowledge and basic experience in PLC programming and in regulation (PID)
• The motivation/ability to learn the detailed aspects of the installation and operation of our Systems
• Capable of Managing and Leading Operators and Sub-contractors at Site
• Proactive and Self-motivated with a ﬂexible approach to working hours
• Fluent in English
INTERESTED CANDIDATES please email CV and supporting letter to Laurence Malherbe at Laurence.malherbe@vesuvius.com
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contractuală vacantă de execuţie
(număr posturi: 1); conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -depunere dosare
concurs: 19.09.2017, ora 08.0002.10.2017, ora 16.00; -selecția
dosarelor: 03.10.2017; -proba
scrisă: 10.10.2017, ora 10.00;
-interviul: 13.10.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: Condiţii
specifice: -şef birou: -studii superioare economice absolvite cu
diplomă de licenţă; -vechime în
specialitatea studiilor -minim 1 an;
-paznic -Compartiment Activități
Sportive şi de Agrement Club
Nautic: -studii: (şcoală generală 8
clase, şcoală profesională sau
diplomă de bacalaureat); -să fie
atestat profesional conform Legii
nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, republicată
şi actualizată (certificat calificare
-agent pază, atestat agent pază);
-fără vechime. Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment Juridic, Relaţii cu Publicul,
Resurse Umane, de luni până joi,
între orele 08.00-16.30, vineri, între
orele 08.00-14.00, sau la telefon:
0349.881.148.
l Liceul Tehnologic „Teodor
Diamant”, cu sediul în localitatea
Boldeşti-Scăeni, strada Bucovului,
numărul 6, judeţul Prahova, organizează concurs în temeiul HG
nr.286/2011, pentru ocuparea
următorului post contractual
vacant. Denumirea postului:
Secretar -post vacant contractual
pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -Studii superioare economice absolvite cu diplomă de
licenţă; -Vechime în specialitatea
studiilor: minim 2 ani; -Cunoştinţe
operare PC. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Liceul
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Tehnologic „Teodor Diamant”
Boldeşti-Scăeni: -Proba scrisă:
data de 10.10.2017, ora 10.00;
-Proba de interviu: data de
10.10.2017, ora 13.00. Data-limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este 02.10.2017, ora 12.00. Relaţii
telefon: 0244.211.501.
l Primãria comunei Cernica,
județul Ilfov organizeazã concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcției publice de execuție
vacantã de referent principal
-Compartiment Disciplinã în
Construcții din cadrul Primãriei
comunei Cernica. Concursul se
organizeazã la sediul Primãriei
comunei Cernica, județul Ilfov, în
data de 24 octombrie 2017, la ora
11.00- proba scrisã şi 26 octombrie
2017 -interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 zile lucrãtoare de
la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul
Primãriei comunei Cernica, județ
Ilfov. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie sã conținã în mod
obligatoriu documentele prevãzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afiseazã
la sediul Primãriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Cerințe: studii
medii liceale absolvite cu diplomă
de bacalaureat şi minim 5 ani
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitãrii funcției
publice; Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primariei
comunei Cernica, judet Ilfov si la
nr.de telefon (021)369.51.55.
l Primãria comunei Cernica,
județul Ilfov organizeazã concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcției publice de execuție
vacantã de referent asistent
-Compartiment Contabilitate din

cadrul Primãriei comunei
Cernica. Concursul se organizeazã
la sediul Primãriei comunei
Cernica, județul Ilfov, în data de
25 octombrie 2017, la ora 11.00proba scrisã şi 27 octombrie 2017
-interviul. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen
de 20 zile lucrãtoare de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primãriei
comunei Cernica, județ Ilfov.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie sã conținã în mod obligatoriu documentele prevãzute la
art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afiseazã
la sediul Primãriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Cerințe: studii
medii liceale absolvite cu diplomă
de bacalaureat şi minim 6 luni
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitãrii funcției
publice; Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primariei
comunei Cernica, judet Ilfov si la
nr.de telefon (021)369.51.55.
l Primăria Comunei Vedea,
Judeţul Teleorman, organizează
concurs pentru ocuparea postului
contractual de execuţie temporar
vacant, pe perioadă determinată,
de funcționar, în cadrul compartimentului Administrarea domeniului public şi privat, deservire,
gospodărire, arhivă. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
Vedea, judeţul Teleorman, în data
de 03.10.2017, ora 10:00 proba
scrisă şi 05.10.2017 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în intervalul
18/09/2017 – 27/09/2017. Dosarele
de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din HG
nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
de participare: - studii medii absol-

ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A
DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ teritorială MUNTENI-BUZĂU
din judeţul Ialomiţa anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru Sector Cadastral nr. 1,
începând cu data de 20 septembrie 2017, pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Primăriei Munteni-Buzău, str.
Primăriei, nr. 116, judeţul Ialomiţa, conform art. 14,
alin. (1) și (2) din Legea
Cadastrului și Publicităţii
Imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare.
Cererile de rectiﬁcare ale documentelor tehnice vor
putea ﬁ depunse la sediul primariei și pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Tel. 021/208.75.01
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@jurnalul.ro
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vite cu diploma de bacalaureat.
Toţi candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din anexa la HG nr.
286/2011, cu modificările şi
completările uterioare. Detalii
privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile
accesând pagina oficială. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul primăriei Vedea şi la nr. de
telefon 0247337901 / 0769220403.

12.10.2017, ora 8.30, în dosarul de
partaj nr. 3046/215/2016, la Judecătoria Craiova, pentru termen de
judecată.

l Consiliul Judeţean Suceava
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacantă de director
executiv adjunct la Direcția
tehnică a Consiliului Județean
Suceava. Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Suceava, în data de
16.10.2017, ora 10.00 -proba
suplimentară, 19.10.2017, ora
10.00 -proba scrisă şi interviul în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise. Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii
specifice: studii superioare tehnice
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență; minimum 3
ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
publice; absolvent de masterat sau
de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice; competențe în domeniul tehnologiei informației - nivel
mediu; pentru deținătorii certificatului ECDL Complet sau alte
atestate/ certificate obținute în
domeniul IT, se va echivala proba
suplimentară pentru testarea
cunoştințelor de nivel mediu.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 de zile
de la data publicării în Monitorul
Oficial partea a III-a, la sediul
Consiliului Judeţean Suceava din
str. Ştefan cel Mare, nr. 36. Relaţii
suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se
pot obţine la camera 305, sau la
telefon 0230.222.548, interior 109.

l Această informare este efectuată de: SC Agro Biograins SRL,
cu sediul social in Oras Pecica, str.
601, nr. 54, jud Arad, tel
0720400210 ce intenţionează să
solicite de la Administratia Bazinala de Apa Banat aviz de gospodărire a apelor/aviz de
amplasament pentru realizarea
lucrarilor de „construire unitate
procesare si stocare”, localizat în
Localitatea Sagu, jud Arad
Această investiţie este noua
Alimentarea cu apa se va face din
forajul existent in incinta iar colectarea apelor uzate menajere se va
face in bazinul vidanjabil deasemenea existent in incinta, urmand
a fi transportate si evacuate in
statia de epurare a Comunei Sagu.
In procesul de productie nu se
foloseste apa tehnologica. 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 gospodărire 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 office@agrobiograins.ro,
persoana de contact Dacian
Badescu, tel 0740115104 după
data de 18.09.2017

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Închiriez apartament apartament 2 camere, în Berceni, Piaţa
Sudului, decomandat, mobilat
modern, preţ 300 euro/lună. Tel.
0722668673.

CITAȚII
l Pîrvan Georgeta, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Alexandria,
str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 163,
judeţ Teleorman, este chemată la
Judecătoria Alexandria, în dosarul
nr. 4580/740/2015, pentru termenul
din 21.11.2017, reclamantă fiind
Enache Ecaterina, obiectul dosarului – partaj succesoral.
l Pârâta Răboj Adriana este
chemată a se prezenta în data de

l Se citează Liţă Ionel Viorel la
Judecătoria Bălceşti, pe data de
26.10.2017, în dosar
8811/311/2016, având ca obiect
exercitarea autorităţii părinteşti.

DIVERSE

l SC Rewe (Romania) SRL cu
sediul in loc. Stefanestii de Jos, str.
Busteni, nr. 7, jud. Ilfov, CP
077175, CUI RO13348610,
J23/884/2005, anunta solicitarea
emiterii autorizatiei de mediu
pentru activitatile: Supermarket cod CAEN 4711-comert cu
amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si
tutun; cod CAEN 4724-comert cu

amanuntul al painii, al produselor
de patiserie, si produselor
zaharoase in magazine specializate, desfasurata pe amplasamentul situat in loc. Simeria, str.
Atelierului, nr. 4, jud. Hunedoara.
Informatii se pot obtine la sediul
APM Hunedoara, din Deva, str.
Aurel Vlaicu, nr. 25, de luni pana
joi (orele 8:00 -16:30) si vineri
(orele 8:00 -14.00). Eventualele
sesizari si reclamatii pot fi depuse
in termen de 10 zile lucratoare de
la data publicarii anuntului.
l Dumitru Gheorghe, avand
domiciliul in judetul Ilfov, comuna
Berceni, sat Berceni, titular al
p lan u lu i P.U.Z.- con s t r u ir e
ansamblu locuinte individuale
P+1E+M si functiuni complementare, amenajare circulatii, utilitati,
localitatea Berceni, judet Ilfov,
T11, P31/27, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinere a avizului Favorabil
pentru PUZ-construire locuinte
individuale P+1E+M, documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean
Ilfov si a fost discutata in sedinta
C AT U - n r. 5 C d i n d a t a d e
11.04.2017. Observatii/comentarii
si sugestii se primesc in scris la
Biroul de Urbanism in cadrul
Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1
(tel.021/212.56.93), in termen de
12 zile calendaristice de la publicarea anuntului, incepand cu data
de 13.09.2017.
l SC Rewe Romania SRL, cu
sediul in judetul Ilfov, localitatea
Stefanestii de Jos, Str. Busteni,
nr.7, cod postal 077175, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii pentru obtinerea
Autorizatiei de Mediu necesara
functionarii punctului de lucru
Penny Market Str. Pantelimon
Halipa, nr.1 2A, Iasi, jud. Iasi.
Informatiile privind potentialul
impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate, iar
eventualele sugestii si contestatii se
pot depune in scris, sub semnatura
si cu date de identificare, la sediul
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Boldești Scăeni.
Nr. S.F.O. Boldești Scăeni
117285/15.09.2017. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art.
49, alin. (1), lit. c din Legea
207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, anulează
licitația publică deschisă
anunțată pentru ziua de 21.
09.2017, ora 12.00, a bunurilor proprietatea debitorului
SC ENERGY SOURCES ITALIA
SRL.
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APM. Iasi, Calea Chişinăului nr.
43, Iasi.
l Unitatea Administrativ-teritorială Cioroiaşi, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr. 10, începând
cu data de 25.09.2017, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Cioroiaşi, conform art. 14,
alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.
7/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
l Max Oriental cu sediul în str.
Mihail Georgescu, nr. 25, camera
3, sector 2, Bucureşti, înregistrată
la O.N.R.C.- O.R.C.T.B. cu CUI
nr. 36230590 informează pe cei
interesaţi că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizaţiei de
mediu pentru activitatea
CAEN-5610-Restaurante, desfăşurată în str. Papadiei nr. 16-18,
sector 3, Bucureşti. Informaţii se
pot solicita la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Bucureşti din sectorul 6, Aleea Lacul
Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii -în
spatele Benzinăriei Lukoil), între
orele 9:00-12:00, de luni până
vineri. Propunerile sau contestaţiile se pot depune la sediul A.P.M.
Bucureşti în termen de 10 zile de
la data publicării prezentului
anunţ.
l Max Park S.R.L. cu sediul în
com. Dobroiesti, Aleea Lacului nr.
9, Ilfov, înregistrată la O.N.R.C.O.R.C.T.B. cu CUI nr. 25501872
informează pe cei interesaţi că s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizaţiei de mediu pentru activitatea CAEN-5610-Restaurante,
desfăşurată în bd. Basarabia nr.
37-39, sector 2, Bucureşti. Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei pentru protecţia mediului
Bucureşti din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul
Morii -în spatele Benzinăriei
Lukoil), între orele 9:00-12:00, de
luni până vineri. Propunerile sau
contestaţiile se pot depune la
sediul A.P.M. Bucureşti în termen
de 10 zile de la data publicării
prezentului anunţ.
l România, Judecătoria Miercurea
Ciuc,
Dosar
nr.4184/258/2017. Somaţiune. Prin
prezenta aducem la cunoştinţa
celor interesaţi că pe rolul Judecătoriei Miercurea Ciuc se af lă
dosarul nr.4184/258/2017 prin care
petenţii Balint Rozalia, Balint
Laszlo şi Balint Mihaly, domiciliaţi în Comuna Cozmeni, sat
Lăzăreşti, nr. 18, jud. Harghita, a
solicitat instanţei să se constate că
a dobândit prin uzucapiune
dreptul de proprietate asupra
imobilului compus din teren în
suprafaţă de 1.529mp, înscris în
cartea funciară nr. 50701 a
Comunei Cozmeni, sat Lăzăreşti,
sub nr. A1, nr. cad/top 552/b/2
Lăzăreşti şi 553/b/2 Lăzăreşti şi
situat în Comuna Cozmeni, sat
Lăzăreşti, nr. 18, jud. Harghita.
Orice persoană interesată care
pretinde vreun drept asupra

Luni, 18 septembrie 2017

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
imobilului are posibilitatea de a
formula opoziţie, în caz contrar, în
termen de o lună de la data publicării prezentei, instanţa trecând la
soluţionarea cererii. Preşedinte
Peter Antal Levente. Grefier
Petrescu Anamaria.
l Helapharm Warehouse Distribution SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei
de incadrare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului Ilfov
pentru proiectul: Construire 20
locuinte cuplate doua cate doua
P+1E, imprejmuire, put forat,
bazin vidanjabil, propus a fi
amplasat in Orasul Bragadiru,
Strada Parfumului, Nr 23, Judetul
Ilfov. nu se supune evaluarii
impactului asupra mediului si
evaluarii adecvate. 1. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Ilfov
din Bucuresti, str Aleea Lacul
Morii nr 1, sector 6, in zilele de
luni pana joi, intre orele 9-13,
precum si la urmatoarea adresa de
internet www.apm-ilfov.ro.
Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de
5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de
23.09.2017.
l S.C. OMV Petrom S.A. anunţă
publicul interesat asupra deciziei
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “ Lucrări de
suprafaţă pentru foraj si echipare
sonda 521 Ticleni “ amplasat în
orasul Ticleni, judeţul Gorj.
Proiectul acordului de mediu şi
informaţiile relevante pentru
luarea deciziei pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Gorj din mun. Tg. Jiu,
str. Unirii, nr.74, în zilele de luni vineri, între orele 9 -14., precum şi
la următoarea adresă de internet
http://apmgj.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Gorj
din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr.74,
până la data de 28.09.2017.
l Una Seitin, titular al proiectului
PUZ Zona centrala Seitin din
Seitin, str. Revolutiei – zona
centrala, jud. Arad, aduce la
cunostinta publicului ca decizia
etapei de incadrare conform H.G.
nr. 1076/2004, este cea de adoptare
a planului fara aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare a
deciziei se vor transmite in scris in
termen de 10 zile calendaristice, de
la publicarea anuntului, la sediul
APM Arad, Splaiul Mures FN,
jud. Arad.
l S.C. Piatra Balast Impex S.R.L.,
titular al proiectului PUZ Zona de
productie nepoluanta- Construire
statie de produs mixturi asfaltice
si statie de betoane din Vladimirescu, FN , jud. Arad, aduce la
cunostinta publicului ca decizia
etapei de incadrare conform H.G.
nr. 1076/2004, este cea de adoptare
a planului fara aviz de mediu.

Propunerile de reconsiderare a
deciziei se vor transmite in scris in
termen de 10 zile calendaristice, de
la publicarea anuntului, la sediul
APM Arad, Splaiul Mures FN,
jud. Arad.
l Eco Sud SA cu sediul în Bucureşti, sector 1, strada Ankara nr. 3,
titular al activităţii de depozitare
deşeuri prevăzută în anexa nr. 1 la
Legea 278/2013, în categoria de la
punctul 5 „Gestionarea deşeurilor”, subpunctul 5.4 „Depozite
de deşeuri, astfel cum sunt definite
la lit. b) din anexă nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005
privind depozitarea deşeurilor, cu
modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de
deşeuri pe zi sau cu o capacitate
totală de peste 25.000 de tone, cu
excepţia depozitelor de deşeuri
inerte”, anunţă organizarea dezbaterii publice a documentelor de
susţinere a solicitării autorizaţiei
integrate de mediu pentru obiectivul Depozitul Ecologic Vidra din
jud. Ilfov, loc. Vidra. Locul desfăşurării la sediul Primăriei Vidra.
Data desfăşurării 29.09.2017, ora
16. Obţinerea de informaţii suplimentare, depunerea de sugestii şi
propuneri se pot obţine în zilelel
lucrătoare, între orele 8.00. - 16.00,
până la data de 28.09.2017 la
adresa APM Ilfov, Aleea Lacul
Morii, nr. 1, sector 6, Bucureşti, tel:
0214301523, fax: 0214301402.

SOMAȚII
l Somatiune in baza incheierii
pronuntate la data de 08 septembrie 2017 de Judecatoria Sannicolau Mare in dosarul nr.
1468/295/2017. In temeiul art. 130
din Decretul-Lege nr. 115/1938, se
adduce la cunostinta publicului
cererea de constatare a dreptului
de proprietate prin uzucapiune
formulate de reclamantii Asavoae
Ioan si Asavoae Raveca, ambii
domiciliati in loc Valeni nr. 255,
jud. Timis, cu domiciliul ales
pentru comunicarea tuturor
actelor de procedura la sediul
Societatii Civile de Avocati –
Doandes si Asociatii – Sannicolau
Mare, Str. Gh Lazar nr. 13, bl. L5,
sc. B, ap. 2, jud Timis, reprezentati
de Societatea Civila de Avocati –
Doandes si Asociatii, ca bun
propriu dreptul de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului
reprezentand casa situata loc.
Valcani nr. 255 (nr. vechi 480) si
teren intravilan in suprafata de
719 mp, inscris in CF nr. 402240
Valcani (CF vechi nr. 2392) nr. cad
3640/650, prin uzucapiune, instant
sa dispuna inscrierea dreptului de
coproprietate in favoarea reclamantilor, in CF nr. 402240 Valcani
(CF vechi nr. 2392) nr. cad
3640/650, asupra imobilului
descries la petitul nr. 1 din
prezenta actiune, cu titlu de drept
dobandit prin uzucapiune. Cei
interesati sunt invitati sa faca
opozitie in cadrul dosarului nr.
1468/295/2017 aflat pe rolul Judecatoriei Sannicolau Mare, termen
de judecata la 17 octombrie 2017,
C4 civil, cu mentiunea ca in
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termen de 1 luna de la data afisarii
prezentei, judecatoria va pasi la
judecarea pricinii. Prezenta se va
afisa la sediul Judecatoriei, la
Primarie, imobil, la OCPI, urmand
a se intocmi process-verbal la expirarea termenului de opozitie cu
privire la modalitatea de indeplinire a acestor formalitati. Pronuntata in sedinta publica de la 08
septembrie 2017. Presedinte,
Mihaela Lazau. Grefier, Liga
Elisabeta.

LICITAȚII
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul
in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C,
cod 700310, organizeaza la sediul
sau procedura de „licitatie
deschisa”, cu oferte de pret in plic
inchis, in vederea atribuirii
contractului „servicii de inchiriere
mijloace deszapezire”. Procedura
de achizitie se va desfasura
conform prevederilor “Regulamentului privind organizarea si
desfasurarea achizitiilor” al SC
Citadin SA Iasi. Pentru participare la procedura de achizitie,
ofertantii trebuie sa indeplineasca
conditiile cerute in "Documentatia
de achizitie". Documentatia de
achizitie va fi postata pe site-ul
societatii www.citadinis.ro si va fi
a ccesa t a p a n a p e d a t a d e
29.09.2017 pe baza de cod unic de
acces, ce va fi comunicat doar
persoanelor care solicita in scris
accesul la documentatie cu date de
identificare clara si cu declaratie
pe propria raspundere privind
siguranta informatiilor pentru
evitarea introducerii unor virusi in
sistemul informatic al societatii.
Criteriul care va fi aplicat pentru
evaluarea ofertelor: pretul cel mai
scazut. Documentatia de ofertare
va fi depusa la sediul SC Citadin
SA pana la data de 02.10.2017 ora
10:00. Deschiderea ofertelor va
avea loc la data de 02.10.2017, ora
12:00, la sediul S.C. Citadin S.A.
Relatii suplimentare privind
procurarea documentatiei si
conditiile de participare se pot
obtine la tel.: 0232-240.887, fax:
0232-240.884.
l Penitenciarul Mioveni organizează în data de 25.09.2017 ora
10.00 la sediul aflat în localitatea
Mioveni, B-dul. Dacia, nr.1,
judeţul Argeş, licitaţie publică cu
strigare, pentru închirierea unui
teren cu o suprafaţă de 38 mp,
situat în incinta penitenciarului, în
vederea amenajării unui punct
comercial destinat persoanelor
private de libertate şi personalului
unității. Preţul de pornire al licitaţiei este de 16 lei/mp/lună. Saltul
de supralicitare este de 1 leu/mp/
lună. Garanţia de participare este
300 lei. Documentaţia descriptivă
se poate obţine gratuit de la sediul
Penitenciarului Mioveni pe bază
de solicitare scrisă. Informaţii
suplimentare la telefon
0248.260.802.
l Spre stiinta generala se aduce la
cunostiinta ca in ziua de
10.10.2017, ora 10:00 la sediul
biroului nostru din mun. Brasov,

str. Iuliu Maniu, nr.68, bl.3, sc.B,
ap.6, et.1, jud. Brasov, are loc licitatia publica in vederea vanzarii
imobilului situat in Halchiu 507080, Str. Ghimbavului, nr. 61,
Judetul Brasov, proprietatea debitorilor Agutoaia Constantin si
Agutoaia Marioara, identificat
prin CF nr. 100938 provenit din
conversia de pe hartie a C.F. nr.
4055, C.F. nr. 100936 provenit din
conversia de pe hartie a C.F. nr.
6150, C.F. nr. 100937 provenit din
conversia de pe hartie a C.F. nr.
6151 si nr TOP (100,101)/1, (100,
101)/2 si nr. cad. (100, 101)/3.
Pretul de strigare al imobilului este
de 417.750,00 Lei, pret ce a fost
redus la 75% din pretul stabilit
conform raportului de expertiza.
Toti cei care pretind vreun drept
asupra imobilului urmarit sa-l
anunte pe executorul judecatoresc
inaintea datei stabilite pentru
vanzare , in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.Invitam
pe toti cei care doresc sa cumpere
imobilul sa se prezinte la termenul
de vanzare, locul fixat si ora stabilita, avand asupra lor acte de
identitate, urmand a depune, pana
la termenul vanzarii, o cautiune
reprezentand 10% din pretul la
care a fost evaluat imobilul, pe
seama si la dispozitia executorului
judecatoresc.”
l SC Mannheim Oil SRL - în
faliment anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunului imobil,
reprezentand teren/constructii
inscris in C.F. nr. 30101/Slatina Timis, nr. top: 31 - Sadova Veche,
Cad: C1, Top: 31, aflat in proprietatea debitoarei SC Mannheim Oil
SRL, situat administrativ in
Comuna Slatina Timis, Sat
Sadova Veche, nr. 158, denumita
generic " Statie distributie carburanti". Pretul de pornire al licitatiei
este de 100% din pretul de
evaluare, respectiv 1,392,855.36 lei
+ T.V.A, (echivalentul a 302.900
EUR, la cursul BNR de azi,
15.09.2017, 1 euro = 4.5984 Lei).
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 0355429 116, pretul caietelor de sarcini
fiind de 1.000 lei + T.V.A. Licitatia
va avea loc in data de 29.09.2017,
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 S.C.M. Com Grup - în reorganizare anunta vanzarea prin licitatie
publica a bunului imobil, reprezentand spațiu comercial situat
administrativ în Băile Herculane Pecinişca, str. Trandafirilor, nr. 42,
bl. (42) 19, scara A, etaj Parter, nr.
ap.I/b, jud. Caraş - Severin, înscris
în Cartea Funciară nr. 30118-C1U15/Băile Herculane, nr. cadastral
30118-C1-U15. Pretul de pornire
al licitatiei este de 100% din pretul
de evaluare, respectiv 108.400 lei.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al administratorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
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ap.21, jud. Caras-Severin, telefon
0355-429 116, pretul caietelor de
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data de
26.09.2017, orele 13.00, la sediul
ales al administratorului judiciar
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud.
Caras-Severin.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator
nr. 506164 din data de 02.03.2012
pe numele I. I. Constantinescu C.
M. Elena Cristina. Se declara nul.
l Pierdut certificat de pregătire
profesională a conducătorului
auto, seria V00244562L, eliberat
de ARR Rm. Vâlcea, pe numele
Broscaru Filip Carmin, din oraş
Drăgăşani, județul Vâlcea. Se
declară nul.
l Subsemnata Bugnar Irina
Diana, avocat, declar pierduta
legitimatie tip card CCBE emisa
de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania. O declar nula.
l Pierdut avize cu regim special
cu seriile şi numerele: ML4557141,
ML6182872, ML6182874,
ML6182875, ML6182876,
ML6182877, AP143263,
AP143265.
l Weizmann Ariana& Partners
mandatar al S.C. Rotakt S.R.L.
declar pierdut certificatul pentru
marca Rotakt cu nr. 73463
l Fundatia Casa Îngerilor, CIF
17707716, din Bucureşti, Aleea
Vergului nr. 4, ap. 35, sector 2,
declar pierdut certificat de
înscriere a persoanei juridice în
scop patrimonial nr. 12 din
16.06.2005.
l Dinu Mihaela Maria din Bucureşti, sect. 5, declar pierdut
carnetul de mună seria M.P.S. nr.
013130 eliberat la 9 aprilie 1993
Societatea Comercială TRICODAVA S.A. Bucureşti pe numele
de Vulcan Mihaela Maria.
l S.C. Carina Mara Fashion
S.R.L. cu sediul în Bucureşti,
sector 5, str. Dobrun nr. 3, bl. M67,
sc. 1, et. 2, ap. 12, cu J40/397/2012,
C.U.I. 29550606, pierdut certificat
de înregistrare. Îl declar nul.
l Prepelita Roxana- Cristina
P.F.A. cu sediul profesional în
Bucureşti, sector 2, str. Carei, nr. 9,
bl. B32, ap. 5, sc. A, et. P., cu
F40/1099/2007, C.U.I. RO
21787292, pierdut certificat de
înregistrare şi 2 certificate constatatoare pentru sediul profesional şi
terţi. Le declar nule.

COMEMORĂRI
Se împlinesc cinci ani de cînd
s-a stins din viaţă soţul meu

ROMULUS VULPESCU.
Odihneşte-l, Doamne!
Ileana Vulpescu

