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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi de TIR,
Danemarca –Norvegia. Condiții
de muncă și salarii avantajoase.
Relații la telefon: +4528351103,
+452341883. E-mail: job.
drivers@intercargo-scandinavia.
dk
l Societate comerciala angajeaza SOFER PENTRU
DIRECTORUL GENERAL
-activitati de birou si deplasari
ocazionale in afara orasului.
Conditii: pachet salarial atractiv.
CV la office@1benjamins.ro.
l Coremi SA, Ilfov, angajeaza
deserventi buldozer si buldoexcavator. Telefon 0756119292 sau
trimiteti CV pe office@
coremi-sa.ro
l SC Ilozelli SRL angajează
Specialist Marketing. Responsabilităţi: coordonarea campaniilor de comunicare și promovare
a brandurilor companiei.
Cerinţe: -studii superioare,
-experienţă minim 1 an pe un
post similar, -limba engleză la
nivel mediu/avansat. Pachet
salarial atractiv. Informaţii la
telefon 0740.250.778.
l Apa Nova București angajează Instalator Alimentari Apă,
Canal. Candidatul ideal: studii:
învăţământ minim obligatoriu /
medii, calificare: instalator
alimentări apă, experienţă:
minim 1 an. Responsabilităţi:
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
realizarea unor lucrări de întreţinere şi mentenenţă în reţeaua
de apă potabilă/reţeaua de
canalizare, execută lucrări de
remediere disfunctionalităţi din
cadrul reţelei de alimentare cu
apă /reţeaua de canalizare, înlocuirea branșamentelor pe
reţeaua de apă potabilă/reţeaua
de canalizare. Descrierea
companiei: societate furnizoare
de servicii publice în domeniul
alimentării cu apă şi canalizare
a Municipiului Bucureşti. Puteţi
contacta la adresa de e-mail:
recrutare@apanovabucuresti.
ro/telefon: 0374.39.81.67.
l Spitalul clinic de urgenta
“Bagdasar – Arseni”, cu sediul
in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 12,
Sector 4, organizeaza concurs
pentru ocuparea pe durata
determinate a urmatoarelor
posture vacante in cadrul structurilor organizatorice din spital
dupa cum urmeaza: 1. Serviciul
tehnic: -1 post sef serviciu: diploma de licenta in specialitatea serviciului; - cunostinte de
utilizare PC (Word, Excel,
internet Explorer); -2 ani
vechime in specialitate.
Concursul se va desfasura la
sediul institutiei si va cuprinde
trei probe, astfel: 1. Proba Scrisa
– 10.11.2017, ora 09:00, in amfiteatrul centrului de excelenta in
neurochirurgie. 2. Proba practica – 15.11.2017, ora 09:00, in
cadrul sectiilor. 3. Interviul –
20.11.2017, ora 09:00, in amfiteatrul centrului de excelenta in
neurochirurgie. Persoanele inte-

resate pot depune dosarul de
inscriere in perioada 23.10.201703.11.2017 (inclusive), ora 15:00,
la sediul spitalului – serviciul
R.U.N.O.S. Relatii suplimentare
se pot obtine la telefon
021-334.30.25, interior 1122 si
1123 serviciul R.U.N.O.S si pe
site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro.
l Spitalul Municipal Râmnicu
Sărat organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea
urmatoarelor funcţii contractuale de execuţie, vacante si
temporar vacante: - 2 posturi
asistent medical generalist principal – perioadă determinată; - 3
posturi asistent medical debutant specialitatea medicină
generală – perioadă nedeterminată”. Concursul va avea loc la
sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat în data de
20.11.2017, ora 10,00 – proba
scrisă. Condiţiile generale si
specifice de participare la
concurs se vor afişa la sediul
Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat, precum si pe site-ul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat
www.spitalrms.ro. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune până la data de 30
octombrie 2017 inclusiv, ora
16,00 pentru posturile temporar
vacante si până la data de 06
noiembrie 2017 inclusiv, ora
16,00 pentru posturile vacante
la sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat. Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul
Spitalului Municipal Râmnicu

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița.
Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Dosar de executare: Sector 6 Bucuresti. Nr. 32719 din 17.10.2017.
Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017 Luna
Octombrie, Ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 8,
luna noiembrie, ora 10.00, anul 2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79,se vor vinde la licitație,
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC QUICKPACK SPEDITIONS INTERNATIONAL
SRL, licitația a I-a: a) - Teren arabil extravilan în suprafață de 5.000 mp, situat în sat Serdanu,
comuna Lungulețu, județ Dâmbovița, tarla 58, parcela 201/223, având număr cadastral 70524,
preț de pornire a licitației 16.913 lei (exclusiv TVA). a) - Teren arabil extravilan în suprafață de 5.000
mp, situat în sat Serdanu, comuna Lungulețu, județ Dâmbovița, tarla 58, parcela 201/223, având
număr cadastral 70523, preț de pornire a licitației 16.913 lei (exclusiv TVA). Creditori: A.F.P. Sector
6. Sarcini: P.V. Sechestru nr. 23240/11.07.2017. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota
de TVA 19%)/ scutită/ neimpozabilă. 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 a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe 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. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - plata taxei de participare
reprezentand 10% din prețul de pornire a licitației se va face în contul RO85TREZ2715067XXX00
4381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa
la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651112. Data aﬁșării: 23.10.2017.
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Sărat şi la numărul de telefon
0238561231.
l Centrul Cultural Reduta
scoate la concurs postul referent
M 1A din cadrul Biroului
resurse umane, relații cu
publicul, securitate și sănătate în
m u n c ă , c o n f o r m H G n r.
286/2011. Condiții specifice de
participare la concurs, studii
medii cu diploma de bacalaureat, atestat de inspector resurse
umane, vechime de minimum 6
ani și 6 luni. Concursul se va
organiza la sediul instituției,
astfel: 14.11.2017, ora 10.00,
proba scrisă, 16.11.2017, ora
10.00, proba orală. Candidații
vor depune dosarul la Biroul
Resurse Umane până la data de
06.11.2017, ora 16.00. Condițiile
de desfașurare a concursului și
bibliografia se afișează la sediul
instituției și pe site-ul www.
centrulculturalreduta.ro. Detalii
suplimentare la telefon
0268/419706, doamna Moca
Doina.
l Primăria comunei Rieni organizează, in perioada 24.11.2017
– 28.11.2017, concurs pentru
ocuparea funcțiilor publice
vacante de Consilier, Clasa I,
Gradul Debutant, în cadrul
Compartimentului Urbanism și
Referent, Clasa Iii, Grad Debutant, în cadrul Compartimentului agricol din aparatul de
specialitate al Primarului
comunei Rieni. Concursul se va
organiza la sediul Primăriei
comunei Rieni, sat Rieni, nr.
151, în data de 24.11.2017, ora

10 – proba scrisă și în data de
28.11.2017, ora 10 – interviul.
Dosarele de înscriere la concurs
se depun până în data de
14.11.2017, ora 13:00, la sediul
Primăriei comunei Rieni.
Dosarul trebuie să conțină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,
cu modificările si completările
ulterioare. Concursul va consta
în 3 etape, respectiv: selectarea
dosarelor de concurs, proba
scrisă, și interviu. Selectarea
dosarelor pentru concurs se va
face până în data de 11.11.2017,
ora 12:00, iar afişarea rezultatelor în urma selectării dosarelor
se va face până în 12.11.2017,
ora 15:00. Condiții generale: a)
are cetăţenia română şi domiciliul în România; b) cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; c)
are vârsta de minimum 18 ani
împliniţi; d) are capacitate
deplină de exerciţiu; e) are o
stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru
care candidează, atestată pe
bază de examen medical de
specialitate; f) îndeplineşte
condiţiile de studii prevăzute de
lege pentru funcţia publică; g)
îndeplineşte condiţiile specifice
pentru ocuparea funcţiei
publice; h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi
de serviciu, infracţiuni care
împiedică înfăptuirea justiţiei,
infracţiuni de fals ori a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei publice; i)
nu a fost destituită dintr-o
funcţie publică sau nu i-a
încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; j) nu a
desfăşurat activitate de poliţie
politică, astfel cum este definită
prin lege. Condiții specifice: I.
Pentru postul de Consilier,
Clasa I, Gradul Debutant: a)
Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în unul
din domeniile: inginerie civilă și
instalații sau urbanism. b)
Cunoștiințe de operare pe calculator – nivel mediu. II. Pentru
postul de Agent Agricol, Clasa
Iii, Grad Debutant: a) Studii
medii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat, în
domeniul agricol sau economic,
necesare ocupării postului. b)
Cunoștiințe de operare pe calculator – nivel mediu. Informații
suplimentare se pot obține la
telefon 0259/329242.
l Colegiul Național Andrei
Şaguna, cu sediul în localitatea
Brașov, str.Sir.Mitrop.Andrei
Șaguna, nr.1, judeţul Brașov,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Îngrijitoare, 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
14.11.2017, ora 9.30; -Proba
practică în data de 14.11.2017,
ora 12.00. Pentru participarea la

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița.
Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Dosar de executare: Costeștii din Vale. Nr. 32699 din 17.10.2017.
Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna
Octombrie, Ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 8,
luna noiembrie, ora 10.00, anul 2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde la licitație,
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului MIRCEA MIHAI - SILVIU, licitația a II-a: Spațiu comercial în suprafață de 65 mp, situat în comuna Costeștii din Vale, strada Mărășești nr.
156, județ Dâmbovița, deținut în baza Proces Verbal de recepție nr. 2865/08.07.2011, preț de
pornire a licitației 33.796 lei (exclusiv TVA). Creditori: AJFP Dâmbovița - SFO Titu. Sarcini: P.V.
Sechestru nr. 15982/24.05.2016. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA
19%)/ scutită/ neimpozabilă. 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 a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe 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. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - plata taxei de participare
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației se va face în contul RO85TREZ2715067XXX00
4381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa
la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651112. Data aﬁșării: 23.10.2017.

II

anunțuri

concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii -școală generală;
-vechime -minim 5 ani; -fără
antecedente penale. 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 Naţional Andrei Șaguna.
Relaţii suplimentare la sediul
Colegiului Naţional Andrei
Șaguna, persoană de contact:
Marhodin Leontina, telefon:
0734.315.555.
l Primăria Comunei Rebricea,
cu sediul în localitatea Rebricea,
comuna Rebricea, judeţul
Vaslui, organizează concurs
pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a funcţiei
contractuale vacante de execuţie
de muncitor necalificat, în
cadrul Compartimentului
Administrativ-gospodăresc, din
cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Rebricea,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Selecţia dosarelor, în data de
8-10 noiembrie 2017, ora 15.00;
-Proba scrisă, în data de 14
noiembrie 2017, ora 10.00;
-Proba interviu, în data de 16
noiembrie 2017, ora 10.00. 2.
Condiţii specifice: -nivelul studiilor: generale; -vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu necesită
vechime. 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 Rebricea, judeţul
Vaslui. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Comunei
Rebricea, persoană de contact:
Onu Alina-Elena, telefon:
0757.049.076, fax: 0335.780.051,
e-mail: comunarebricea@yahoo.
com.
l Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruş, cu sediul în
comuna Măieruş, strada Nicolae
Bălcescu, numărul 2, judeţul
Braşov, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de:
-Inginer silvic: 1 post perioadă
nedeterminată, conform HG
286/23.03.2011, modificată şi
completată de HG 269/2016.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
14.11.2017, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 14.11.2017,
ora 12.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele

condiţii: -Absolvent al învăţământului superior de specialitate; -Gradul profesional minim:
inginer silvic cu vechime
minimă 3 ani în silvicultură sau
exploatări forestiere; -Permis
categoria B; -Cunoştinţe Microsoft Office; -Cunoştinţe limba
engleză -nivel mediu. 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 Regiei
Publice Locale a Pădurilor
Măieruş. Relaţii suplimentare la
sediul Regiei Publice Locale a
Pădurilor Măieruş, persoană de
contact: Dragoi Radu
Constantin, telefon:
0268.284.906.
l Colegiul Naţional „Ana
Aslan”, cu sediul în localitatea
Brăila, str.Calea Călăraşilor,
nr.307A, judeţul Brăila, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Informatician -1 post, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 14.11.2017, ora
10.00; -Proba interviu în data de
16.11.2017, ora 12.00; -Proba
practică în data de 16.11.2017,
ora 9.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare de
specialitate; -vechime în specialitate de minim 2 ani. 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 Naţional „Ana Aslan”
Brăila. Relaţii suplimentare la
sediul Colegiului Naţional „Ana
Aslan”, Calea Călăraşilor,
nr.307A, Brăila, persoană de
contact: Gheorghe Oana,
telefon: 0239.611.190, fax:
0239.611.190.
l Institutul Național de Endocrinologie „C.I.Parhon”, cu
sediul în București, B-dul Aviatorilor, nr.34-38, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcții contractuale vacante în conformitate cu
prevederile HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare: -1 (un) post asistent
medical șef pe unitate, nivel
studii S, vechime 5 ani în specialitate, perioadă nedeterminată;
-1 (un) post îngrijitoare, nivel
studii G-M, fără vechime în
activitate, perioadă nedeterminată. Concursul se va desfășura
la sediul unității din B-dul Aviatorilor, nr.34-38, conform calen-
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darului următor: -07 noiembrie
2017 -selecția dosarelor; -14
noiembrie 2017, ora 12.00 -proba
scrisă; -16 noiembrie 2017, ora
12.00 -interviul. Data-limită ptr.
depunerea dosarelor la concurs:
03 noiembrie 2017, ora 14.00.
Relații suplimentare: Serviciul
RUNOS, tel.021.317.20.41,
int.258.
l Institutul Național de Endocrinologie „C.I.Parhon”, cu
sediul în București, B-dul Aviatorilor, nr.34-38, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcții contractuale temporar vacante în
conformitate cu prevederile HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare: -1 (un)
post registrator medical-fișier,
nivel studii M, vechime 6 luni în
specialitate, perioadă determinată; -1 (un) post asistent
medical principal, nivel studii S,
vechime 5 ani în specialitate,
perioadă determinată.
Concursul se va desfășura la
sediul unității din B-dul Aviatorilor, nr.34-38, conform calendarului următor: -31 octombrie
2017 -selecția dosarelor; -07
noiembrie 2017, ora 12.00 -proba
scrisă; -09 noiembrie 2017, ora
12.00 -interviul. Data-limită ptr.
depunerea dosarelor la concurs:
30 octombrie 2017, ora 14.00.
Relații suplimentare: Serviciul
RUNOS, tel.021.317.20.41,
int.258.
l Spitalul Clinic „Sfânta
Maria”, cu sediul în Bucureşti,
B-dul Ion Mihalache, nr.37-39,
sector 1, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale: -2 (două)
posturi asistent medical principal bloc operator chirurgie
generală, nivel studii PL,
vechime în specialitate minim 5
ani -perioadă nedeterminată; -2
(două) posturi asistent medical
secţie ATI, nivel studii PL -perioadă nedeterminată; -1 (un) post
asistent medical clinică medicină internă, nivel studii PL
-perioadă determinată; -1 (un)
post infirmieră secţie ATI -perioadă nedeterminată; -1 (un) post
îngrijitoare clinică chirurgie
generală I -perioadă nedeterminată. Acte necesare în vederea
participării la concurs: -cererea
de înscriere la concurs; -copia
actului de identitate; -copia
certificatului de naştere, de căsătorie; -copie acte studii şi alte
acte care atestă efectuarea unor
specializări (cursuri); -copia
carnetului de muncă sau, după
caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz,

în specialitate; -cazierul judiciar;
-adeverinţă medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare; -curriculum vitae.
Condiţii de participare la
concurs: -are cetăţenie română,
cetăţenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
European şi domiciliul în
România; -cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; -are
vârsta-limită reglementată de
prevederile legale; -are capacitate deplină de exerciţiu; -are o
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberată de
medicul de familie sau de unităţi
sanitare abilitate; -îndeplineşte
condiţiile de studii şi, după caz,
de vechime sau de condiţii specifice potrivit cerinţelor postului
scos la concurs; -nu a fost
condamnat definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiţii pentru
ocuparea posturilor vacante şi
temporar vacante, conform
Ordinului MS nr.1470/2011: 1.
asistenţi medicali: -diplomă de
şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare
conform HG 797/1997; -concurs
pentru ocuparea postului; 2.
infirmiere: -diplomă absolvire
şcoală generală; -certificat absolvire curs infirmiere; -concurs
pentru ocuparea postului; -6 luni
vechime în specialitate; 3.îngrijitoare: -diplomă absolvire şcoală
generală; -concurs pentru
ocuparea postului. Concursul se
va desfăşura la sediul unităţii
conform calendarului următor:
-17 noiembrie 2017, ora 11.00proba scrisă; -21 noiembrie 2017,
ora 11.00- interviul. Data-limită
pentru depunerea dosarelor la
concurs: 03 noiembrie 2017, ora
15.00. Relaţii suplimentare:
compartiment RUNOS,
tel.021.222.35.59.
l Liceul Teoretic ,,Radu
Popescu” cu sediul în PopeştiLeordeni, Strada Leordeni nr.52,
Județul Ilfov, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: -1 post
Administrator de patrimoniupost vacant contractual pe perioadă nedeterminată; -1 post
muncitor calificat de întreținerepost vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Cadrul
legal: H.G. nr. 286/23.03.2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, modificat si

completata prin HG
1027/24.11.2014. Concursul se
va desfășura la sediul unității
din Strada Leordeni Nr. 52,
Popesti- Leordeni, județul Ilfov,
astfel: Proba scrisă (2 ore) se va
desfăşura în data de 17.11.2017,
orele 10:00-12.00 la sediul
unităţii. Interviul se va desfăşura în data de 17.11.2017 la ora
14:00. Proba practica se va
desfăşura în data de 17.11.2017,
începând cu ora 14:00, la sediul
unității. Dosarele se depun la
sediul unității din Strada Leordeni nr.52, Popesti- Leordeni,
Ilfov, între 26.10-01.11.2017,
între orele 8,00-16,00. Data
limită: 01 noiembrie 2017, ora
16,00.
Date de contact: tel.0214673423/
0723125822.

COMPANII
l Ministerul Cercetării şi
Inovării, Comisia pentru
evaluare/ selecţie prealabilă în
vederea desemnării membrilor
în Consiliul de Administraţie al
S.C. Institutul de Cercetări în
Transporturi- INCERTRANS
S.A. Anunţ: În conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă
a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu
modificările şi completările
ulterioare, Ministerul Cercetării
şi Inovării, în calitate de autoritate publică tutelară, organizează procedura de evaluare/
selecţie prealabilă în vederea
desemnării membrilor Consiliului de Administraţie al S.C.
Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A. la
care statul deţine o participaţie
de 64,5052% din capitalul social.
I. Organizare. Înscrierea la
evaluare/ selecţie prealabilă se
va face până la data de 22
noiembrie 2017, ora 16.00, la
sediul Ministerului Cercetării şi
Inovării din Str. Mendeleev,
nr.21-25, cod 010362, sector 1,
Bucureşti, România, la Registratura Ministerului Cercetării şi
Inov ării. II. Condiţii de
înscriere: În vederea participării
la evaluarea/ selecţia prealabilă,
candidatul, persoană fizică,
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să cunoască
limba română; b) să aibă are o
stare de sănătate corespunzătoare; c) să fie absolvent al unei
instituţii de învăţământ superior
cu examen de licenţă/ diplomă
în ştiinţe economice, juridice,
umaniste şi/sau tehnice; d) să
aibă o experienţă profesională în
specialitatea studiilor sau experienţă în management de cel
puţin 5 ani de la data obţinerii
diplomei de studii superioare; e)
să nu fi fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu
a fost radiată, conform legii; f)
să nu se af le în situaţie de
incompatibilitate sau conflict de
interese în raport cu societatea,
conform prevederilor legale
privind incompatibilităţile şi
conflictul de interese; g) să nu
aibă cazier judiciar şi fiscal; h) să
nu fi fost sancţionat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de alte autorităţi din
străinătate de reglementare şi

supraveghere a pieţelor de
instrumente financiare cu interzicerea exercitării de activităţi
profesionale; i) să nu ocupe
funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere,
alese ori numite, ale partidelor
politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor
cărora le este aplicabil acelaşi
regim juridic ca şi partidelor
politice sau ale fundaţiilor ori
asociaţiilor care funcţionează pe
lângă partidele politice; j) să nu
fi fost condamnat pentru vreuna
din infracţiunile menţionate în
art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă
a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 111/2016, cu
modificările şi completările ulterioare; III. Criterii obligatorii de
recrutare şi selectare, necesar a fi
îndeplinite cumulativ: 1. Buna
cunoaştere a legislaţiei aplicabile
domeniului de cercetare-dezvoltare-inovare; 2. Cunoașterea
sectorului de cercetare-dezvoltare-inovare, inclusiv tendințele
relevante pentru evoluțiile
viitoare pe piaţa de profil,
modele și strategii relevante de
afaceri și capacitatea de a
realiza poziționarea competitivă
a societății în raport cu alți jucători din domeniul national şi
international de cercetare-dezvoltare-inovare; 3. Minim 5 ani
de experienţă profesională în
specialitatea studiilor sau în
management; 4. Cunoaşterea
bunelor practici şi principii de
guvernanţă corporativă şi
respectiv a legislaţiei şi politicilor guvernamentale referitoare
la guvernanţa întreprinderilor
publice; 5. Înțelegerea rolului și
funcțiilor consiliului de administraţie, inclusiv a rolului consiliului în oferirea unei direcţii
strategice pentru societate pe
termen lung; 6. Absolvent(ă) de
studii superioare cu examen de
licenţă/diplomă în ştiinţe economice, juridice, umaniste şi/sau
tehnice (cel puţin doi dintre
membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii
economice sau juridice); 7. Să
aibă o bună reputaţie, pregătire
profesională, viziune strategică,
integritate şi independenţă
pentru a-şi exercita mandatul cu
loialitate şi onestitate, pe baza
unei informări complete şi adecvate, cu bună credinţă, cu
efortul şi atenţia cuvenită şi
într-un mod prudent, în interesul cel mai bun al societăţii,
acţionarilor şi investitorilor săi şi

anunțuri
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cu respectarea drepturilor şi
intereselor legitime ale acestora.
IV. Criterii opționale de recrutare şi selectare, care constituie
avantaj: 1. Experiență în domeniul de cercetare-dezvoltare-inovare sau pregătire profesională
în managementul inovării,
brokeraj tehnologic sau drepturi
de proprietate intelectuală; 2.
Pregătire profesională în domeniul de risc management şi/sau
audit; 3. Experienţă în comunicare; 4. Experienţă în formarea,
coordonarea şi dezvoltarea
echipelor/ colectivelor de
personal; 5. Independenţă (cel
puţin un membru al consiliului
de administraţie trebuie să fie
independent, în sensul art. 138
indice 2 din Legea nr.31/1990 a
societăților comerciale); 6. Capacitatea de a contribui la luarea
deciziilor şi la fundamentarea
evoluției pe termen lung a societăţii; 7. Absolvent(ă) al unei
specializări în domeniile management/juridic/economic/financiar/tehnic, sau în alte domenii
relevante pentru societate; 8.
Abilitatea de a construi și transmite o cultură organizațională
bazată pe valori și cunoașterea
climatului economic și social în
care operează societatea. 9.
Cunoașterea unei limbi de circulație internațională. V. Elementele planului de interviu: La
stabilirea planului de interviu se
vor avea în vedere elemente
referitoare la: -Experienţa şi
capacitatea managerială; -Abilităţile de comunicare; -Capacitatea de analiză şi sinteză;
-Motivaţia candidatului;
-Comportamentul în situaţii de
criză; -Capacitatea de a lua
decizii şi de a evalua impactul
acestora; Exercitarea controlului
decizional. VI. Reguli cu privire
la procesul de selecţie: a) consiliul de administraţie este format
din 5 membri, persoane fizice
române; b) cel puţin doi dintre
membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii
economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic,
juridic, contabilitate, de audit
sau financiar de cel puţin 5 ani;
c) un singur membru al consiliului de administraţie este din
rândul funcţionarilor publici sau
al altor categorii de personal din
cadrul autorităţii publice tutelare (Ministerul Cercetării şi
Inovării) ori din cadrul altor
autorităţi sau instituţii publice;
d) membrii consiliului de administraţie sunt aleşi de adunarea
generală ordinară a acţionarilor
pentru un mandat de 4 ani, cu
posibilitatea de a fi realeşi; e)
selecţia candidaţilor pentru
funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sunt
făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie de
selecţie numită prin act administrativ al autorităţii publice tutelare (Ministerul Cercetării şi
Inovării); f) o persoană fizică
poate exercita concomitent cel
mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în
societăţi sau întreprinderi
publice al căror sediu se află pe
teritoriul României; g) majoritatea membrilor consiliului de

administraţie va fi formată din
administratori neexecutivi şi
independenţi, în sensul art. 138
indice 1 şi art. 138 indice 2 din
Legea nr.31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; h) toţi membrii consiliului de administraţie trebuie să
aibă minimum de cunoştinţe
profesionale, competenţe, aptitudini şi experienţă necesară
pentru îndeplinirea cu success şi
loialitate a mandatului de administrator, pentru asigurarea unei
administrări sănătoase şi
prudente a interesului societăţii
potivit legii, actului constitutiv,
misiunii şi obiectivelor societăţii
şi contractului de mandat; i)
conformarea cu prevederile
legale privind incompatibilităţile
şi conflictul de interese reglementate de Legea nr.31/1990,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, O.U.G.
nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor
publice, aprobată prin Legea nr.
111/2016, cu modificările şi
completările ulterioare şi Legea
nr.161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
cu modificările şi completările
ulterioare; j) cel puţin unul
dintre membrii consiliului de
administraţie trebuie să aibă
calificarea şi experienţa profesională în activitatea de cercetare-dezvoltare, în transporturi,
învăţământ ca autoritate,
precum şi în relaţiile cu societăţi
comerciale. VII. Actele necesare
în vederea întocmirii dosarului
de înscriere: Persoanele interesate de a deveni membru în
consiliul de administraţie trebuie
să depună până la data de 22
noiembrie, ora 16.00, un dosar
de candidatură care să
cuprindă: a) cerere de înscriere
(conform Model 1 publicat pe
site); b) adeverinţă medicală; c)
copia actului de identitate; d)
copiile diplomelor de studii şi,
după caz, ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări; e) copia carnetului de
muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi în specialitatea studiilor/adeverinţă care să ateste
experienţa în management,
după caz; f) curriculum vitae în
format european (conform
Model 2 publicat pe site); g)
adeverinţă semnată de conducătorul structurii de resurse umane
din cadrul instituţiei în care este
încadrat candidatul prin care se
atestă faptul că nu a fost sancţionat disciplinar; h) certificat de
cazier judiciar; i) certificat de
cazier fiscal; j) delaraţie privind
apartenenţa la consiliile de
administraţie (conform Model 3
publicat pe site); k) declaraţie pe
proprie răspundere menţionând
dacă deţine sau nu statutul
prevăzut la 138 indice 2 din
Legea nr.31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare (conform Model 4
publicat pe site); l) declaraţia pe
propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de înscriere
(conform Model 5 publicat pe

site); m) declaraţie de consimţământ prin care candidatul este
de acord cu utilizarea datelor
sale în scopul procesului de
recrutare şi selecţie (conform
Model 6 publicat pe site); n) cel
puţin 3 scrisori de recomandare.
Dosarul de candidatură se va
depune în plic închis personal
sau prin curier la adresa Ministerul Cercetării şi Inovării, Str.
Mendeleev nr.21-25, cod 010362,
sector 1, Bucureşti, România
până la data de 22 noiembrie,
ora 16.00, cu menţiunea: Aplicaţie pentru poziţia de membru
în Consiliul de Administraţie al
S.C. Institutul de Cercetări în
Transporturi– INCERTRANS
S.A. Plicurile ajunse după data
şi ora menţionată nu vor fi luate
în considerare. Candidaţii care
vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi
pe lista scurtă vor fi ulterior
invitaţi să elaboreze o declaraţie
de intenţie pe baza scrisorii de
aşteptări aprobată de comisia de
selecţie numită prin act administrativ al autorităţii publice tutelare (Ministerul Cercetării şi
Inovării) şi publicată pe pagina
de internet a autorităţii publice
tutelare (Ministerul Cercetării şi
Inovării) şi a S.C. Institutul de
Cercetări în Transporturi–
INCERTRANS S.A. la data
stabilirii listei scurte a candidaţilor. Pentru orice informaţii
suplimentare referitoare la
depunerea candidaturilor,
persoana de contact este
Roxana Apreutesei, număr de
telefon centrală 021.319.23.26,
021.319.23.27, 021.319.23.28,
e-mail roxana.apreutesei@
research.gov.ro.

CITAȚII
l Numitul Muscalu Gheorghe
Adrian, cu ultimul domiciliu
cunoscut în mun. Cîmpina, Str.
Democrației, nr.9, bl. 2, sc.B,
et.1, ap.27, jud.Prahova este
citat la Judecatoria GuraHonț,
pe data de 07.11.2017, ora 9:00,
camera 1, în calitate de pârât în
dosar civil nr.467/238/2017, cu
Banici Ionela Olimpia în calitate
de reclamantă.
l Ţoţia Ciprian Dănuţ, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
D u m b r ă v e n i , s t r. A l e e a
Dumbrăvii, bl. 5, bl. 13, jud.
Sibiu, este chemat la Judecătoria Mediaş pentru data de 22
noiembrie 2017, ora 8.30, sala 1
în proces cu Vălchizan Alina
pentru exercitare autoritate
părintească, stabilire domiciliu
minor şi stabilire pensie de întreţinere .
l Numitul, Stanculescu Petru
Mihail, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Brăila, strada Magaziilor, nr. 95, județul Brăila, este
citat la Judecatoria Brăila,
pentru data de 2 noiembrie
2017, ora 9.00, complet C4 civil,
în calitate de pârât în dosarul
civil nr. 2347/196/2017, în
contradictoriu cu reclamanta SC
Compania de Utilități Publice
Dunărea Brăila SA.
l Burciu Cezar şi Burciu
Daniela cheamă în judecată în
data de 03 noiembrie 2017, la

Judecătoria Botoşani pe numiţii
Avasiloaie Genoveva domiciliată
în str. Primăverii, nr. 22, sc. C, et.
1, ap. 3, municipiul Botoşani şi
Iftode Radu- Ionuţ cu domiciliul
în oraş Urlaţi, str. Crizantemelor,
nr. 12, jud. Prahova, în dosar nr.
8635/193/2011.
l Pârâtul Văduva Ștefan, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Zătreni, sat Zătrenii de
Sus, jud. Vâlcea, este citat,
pentru termenul din 10.11.2017,
la Judecătoria Rm. Vâlcea, în
dosarul nr. 3927/288/2017,
având ca obiect divorț și accesorii, reclamantă fiind Văduva
Maria Florentina.
l Ciupercă Argentina cu
ultimul domiciliu în Rovinari,
str. Castanilor, bl.D5, sc.1, et.2,
ap.11, Gorj, este chemată în
instanţă în data de 02.11.2017,
ora 11.30, Sala 4, Complet C24,
în calitate de pârâtă, în proces
cu Ciupercă Vasile, în calitate de
reclamant, pentru divorț, în
dosarul nr.5214/318/2017, al
Judecătoriei Tg-Jiu.

ADUNĂRI GENERALE
Anunt de convocare a
Adunarii Generale ordinare
2017 a Asociatiei Absolventilor Academiei de Studii
Economice din Bucuresti
(Alumni ASE). In conformitate cu art.14 din statutul
Asociatiei, se convoaca
Adunarea Generala in ziua
de 23 noiembrie 2017, incepand cu orele 16.00, in Aula
Magna ASE Bucuresti.
Ordinea de zi este urmatoarea: 1.Alegerea noilor
structuri statutare de conducere 2.Diverse.

DIVERSE
l Subscrisa Licev Grup S.P.R.L.
cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl.A2, parter, jud.
Caraş-Severin; Nr. înregistrare
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006.
Tel/Fax: 0255.212.940, notifică
deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva
debitorului S.C. Eco Dellory
Recycling S.R.L. Oraviţa, prin
Încheierea civilă nr.79/JS/CC
din data de 12.10.2017 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a-II-a Civilă, în
Dosarul 3948/115/2017. Creditorii debitorului S.C. Eco
Dellory Recycling cu sediul
social în Oraviţa, str. Brosteniului, nr.4, jud. Caraş-Severin,
Număr de ordine în registrul
comerţului J11/85/2012, CUI
29812359, trebuie să procedeze
la înscrierea la masa credală a
acestuia prin depunerea cererii
de admitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la
termenul limită din data de
27.11.2017. Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare
de 200 lei.
l Subscrisa Licev Grup S.P.R.L.
cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl.A2, parter, jud.
Caraş-Severin; Nr. înregistrare

U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006.
Tel/Fax: 0255/212940, notifică
deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva
debitorului S.C. Sigridelv & OvI
S.R.L REŞIŢA, prin Încheierea
civilă nr.77/JS/CC din data de
12.10.2017 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia
a-II-a Civilă, în Dosarul
3957/115/2017. Creditorii debitorului S.C. Sigridelv & Ovi
SRL cu sediul social în Reşiţa,
str. Aleea Tineretului, nr.3, bl.3,
et.9, ap.131 jud. Caraş-Severin,
Număr de ordine în registrul
comerţului J11/141/2013, CUI
31396097 trebuie să procedeze la
înscrierea la masa credală a
acestuia prin depunerea cererii
de admitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la
termenul limită din data de
27.11.2017. Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare
de 200 lei.
l SC Conpet SA, titular al
proiectului “Inlocuire a doua
tronsoane din conducta Ø6 5/8
Urziceni – Claviatura Albesti
Paleologu, tronson Ventil Jilavele – Borna 1 pe o lungime de
1900 m si Borna 2 – Ventil Drum
Armasesti in lungime de 400m”,
anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Ialomita, in
cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului si
de evaluare adecvata, nu se
supune evaluarii impactului
asupra mediului si nu se supune
evaluarii adecvate, pentru
proiectul “Inlocuire a doua tronsoane din conducta Ø6 5/8
Urziceni – Claviatura Albesti
Paleologu, tronson Ventil Jilavele – Borna 1 pe o lungime de
1900 m si Borna 2 – Ventil Drum
Armasesti in lungime de 400m”,
propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei
Jilavele si extravilanul comunei
Armasesti, jud. Ialomita.
Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Ialomita, loc.Slobozia, str. Mihai
Viteazu, nr. 1, in zilele de luni joi 08.00 - 16.30, vineri intre
orele 8.00 - 14.00, la urmatoarea
adresa de internet: www.apmil.
anpm.ro si la sediul primariilor
comunelor Jilavele si Armasesti,
jud. Ialomita. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 5 zile de
la data publicarii prezentului
anunt.
l Cimpoeru Livia Ana Maria,
avand domiciliul in Bucuresti,
str.Irimicului, nr.2, bl.1, sc.B,
et.10, ap.79, sector 2, titulari ai
planului P.U.Z.- birouri, servicii,
comert, service auto cu hala ITP,
utilitati, localitatea Berceni, T7,
P 22/3/5, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinere a avizului de mediu
si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultata la sediul
Agentiei Protectia Mediului
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1
(in spatele benzinariei Lukoil),
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sector 6, de luni pana joi intre
orele 09:00-11:00. Observatii si
sugesti se primesc in scris la
sediul A.P.M.I. in termen de 15
zile de la data publicarii anuntului.
l Borcan Ion, avand domiciliul
in Municipiul Bucuresti, sector
3, str.Lotrioara, nr.7, bl.V32,
sc.C, et.6, ap.115, titular al
planului P.U.Z.-construire
ansamblu locuinte individuale si
functiuni complementare
P+1E+M, amenajare circulatii,
utilitati, localitatea Berceni,
judet Ilfov, T24, P 57/2/8,
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 CATU-nr.5C din data de
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 15 zile calendaristice de la
publicarea anuntului, incepand
cu data de 19.10.2017.
l Anunț de consultare asupra
propunerilor-Privind elaborarea
Planului Urbanistic de detaliu
“Locuințe P+2E”, str. Drumul
Valea Danului nr.17, sector 6,
București. Inițiatorul Parvu
Corneliu Gabriel cu domiciliul
în București, sector 6, str.George
Macarovici nr.5 si elaboratorul
SC Raum Proiect Srl, cu sediul
in București, sector 1, Viișoarei,
nr.6A, anunță publicul interesat
asupra următoarelor: Obiective
și Argumente: PUD pentru
construire locuințe P+2E;
POT=30%; CUT=0,9; H=P+2E.
Observațiile sunt necesare în
vederea aprobării PUD. Responsabilitatea informării și consultării revine Primăriei Sectorului
6-București prin Serviciul Urbanism. Răspunsul la observațiile
transmise va fi transmis de către
Direcția de Urbanism a Primăriei Sectorului 6. Perioada de
consultare: 15 zile calendaristice
de la data publicării prezentului
anunț.
l Anunț de consultare asupra
propunerilor-Privind elaborarea
Planului Urbanistic de detaliu
“Imobil Locuințe Colective
S+P+3E”, str. Drumul Valea
Furcii nr.34, sector 6, București.
Inițiatorul Burcea Claudia PFA
cu domiciliul în București, sector
6, Ale.Timișul de jos, nr.5, bl.
A25, sc.4, et.2, ap.52 si elaboratorul SC Raum Proiect Srl, cu
sediul in București, sector 1,
Viișoarei, nr.6A, anunță publicul
interesat asupra următoarelor:
Obiective și Argumente: PUD
pentru construire imobil locuințe colective S+P+3E;
POT=50%; CUT=2;
H=S+P+3E. Observațiile sunt
necesare în vederea aprobării
PUD. Responsabilitatea informării și consultării revine
Primăriei Sectorului 6-București
prin Serviciul Urbanism.
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Răspunsul la observațiile transmise va fi transmis de către
Direcția de Urbanism a Primăriei
Sectorului 6. Perioada de consultare: 15 zile calendaristice de la
data publicării prezentului
anunț.

LICITAȚII
l Turnatoria Centrala Orion SA,
societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, organizeaza selectie de
oferte privind inctomirea
planului de inchidere al activitatii societatii, conform Autorizatiei Integrate de Mediu nr.
110/05.12.2012, coroborat cu
OUG 195/2005, aprobata prin
Legea nr. 265/2006. Societatile
autorizate in acest sens, pot
transmite oferta lichidatorului
judiciar, personal sau cu posta la
sediul acestuia din Ploiesti, Str.
Gheorghe Doja, nr. 30, et.10,
ap.31, Judetul Prahova, pe fax la
nr. 0244.597.808, sau pe email la
office@andreiioan.ro, pana la
data de 26.10.2017 ora 10:00.
l Penitenciarul Bistriţa, cu sediul
în Bistriţa, str. Tărpiului, nr.22,
organizează licitaţie publică cu
strigare pentru închirierea a 3
(trei) spaţii, în suprafaţă de 1
metru pătrat fiecare, cu destinaţia
amplasării de distribuitoare de
băuturi calde pentru personalul
unităţii şi persoanele vizitatoare.
Licitaţia va avea loc în data de
23.11.2017, ora 11.00, iar depunerea documentelor de calificare

va fi până în data de 23.11.2017,
ora 10.30, la sediul unităţii. Preţul
de pornire este de 5,96 euro/metru
pătrat. Caietul de sarcini, informaţiile privind organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei precum şi
alte informaţii se pot obţine la
sediul unităţii, prin adrese de
email pbistrita@anp.gov.ro sau la
telefon 0263.238.175.
l Turnătoria Centrala Orion SA,
societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, scoate la vanzare
urmatoarele bunuri mobile:
autoturism Daewoo Cielo
TF19Y, an fabricatie 1999, nr.
inmatriculare PH-15-TCO- 720
euro; autoturism Mercedes 300
SE, an fabricatie 1992, nr. inmatriculare PH-20-TCO - 5.670
euro; autoturism Nubira, an
fabricatie 2003, nr. inmatriculare
PH-35-TCO - 900 euro; autoutilitara Iveco Daily 65C15, an fabricatie 2008, nr. inmatriculare
PH-36-TCO - 5.310 euro;
autoutilitara Iveco Daily 65C15,
an fabricatie 2004, nr. inmatriculare PH-33-TCO - 3.600 euro;
autotractor Volvo FM12-420, an
fabricatie 2004, nr. inmatriculare
PH-31-TCO - 11.305 euro; semiremorca Schmitz SKI24, an
fabricatie 2004, nr. inmatriculare
PH-32-TCO - 6.885 euro. Pretul
bunurilor nu includ TVA. Licitatiile se vor organiza in data de
26.10.2017 ora 13:00, iar in cazul
in care bunurile nu vor fi valorifi-
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cate, aceasta este reprogramata
pentru data de 30.10.2017,
02.11.2017, 06.11.2017,
09.11.2017, 13.11.2017,
16.11.2017, 20.11.2017,
23.11.2017, 27.11.2017, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Dosarul de
prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai de la
sediul lichidatorului judiciar.
Telefon/fax:
0787.344.547/0244.597.808, email
office@andreiioan.ro sau pe
site-ul www.andreiioan.ro.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul: Comuna Săcălășeni,
localitatea Săcălășeni, strada
Unirii, numărul 87, județul Maramureș, cod fiscal: 3627390, cod
poștal: 437280, tel.0262.289.333,
fax: 0362.780.129, e-mail:
primaria_sacalaseni@yahoo.com,
www.sacalaseni.ro. 2.Procedura
aplicată pentru atribuirea
contractului de concesiune de
bunuri proprietate publică: licitație publică. 3.Data publicării
anunţului de licitaţie: 02 august
2017. 4.Criteriile utilizate pentru
determinarea ofertei câştigătoare:
Nivelul cel mai ridicat al redevenței. 5.Numărul ofertelor
primite şi al celor declarate valabile: 3 oferte primite, 3 declarate
valabile. 6.Denumirea ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare: SC Natural
Invest SRL, cu sediul în Lăpuşel,
Comuna Recea, strada 22
Decembrie, nr.12, județul Maramureș. 7.Durata contractului: 49
de ani. 8.Nivelul redevenţei:

23.200Lei/an. 9.Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Județean Maramureș, Bd.Republicii,
nr.2A, Baia Mare, telefon:
0262.218.235, fax: 0262.218.209,
adresă e-mail: tr-maramures-reg@just.ro; 6 luni, conform
prevederilor art.11 al Legii
554/2004. 10.Data informării
ofertanţilor despre decizia de
stabilire a ofertei câstigătoare: 28
august 2017. 11.Data transmiterii
anunţului de atribuire catre instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.10.2017.

pentru închiriere terenuri din
domeniul privat al comunei,
după cum urmează: -trup pășune
Dubul- 6,05ha; -trup pășune
Polonenca IV- 7,75ha; -trup
pășune Polonenca VIII- 15,90ha.
În caz de neadjudecare, licitația
se va repeta în fiecare zi de luni a
săptămânii, până la finalizarea
procedurii de închiriere a tuturor
trupurilor de teren. Ofertele se
pot depune până pe data de
17.11.2017, ora 11.00. Relaţii la
sediul Primăriei, Biroul de Urbanism, telefon: 0230.336.190.

l În ziua de 20.11.2017, ora
11.00, Primăria Comunei Moldoviţa organizează licitaţie publică

l Carnet de student pe numele de
Buzatel George, Facultatea Politehnica Bucureşti. 0737.957.007.

PIERDERI

l Pierdut certificat de Inregistrare, Certificate constatatoare
eliberate de ORC Arad, pentru
PFA Hegyi Vidra. Le declar
nule.
l Pierdut certificat membru
emis de Colegiul Medicilor
Dentişti din Bucureşti seria DB
400031/04.09.2014, pe numele
Kozma Rozalia Zita.
l S.C. Doc Expert Consulting
S.R.L., J40/8712/2016, C.U.I.
36238004, Armaşul Marcu nr. 13,
sector 2, declar pierdute: facturier completat şi ştampilat parţial
cu seria doc. numerotat de la
500-599: chitanţier completat şi
ştampilat parţial cu seria doc.
numerotat de la 400-499.
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