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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Primăria Vidra -Ilfov organizează în 
data de 11.01.2019 concurs recrutare 
pentru 1 post de Educator, 1 post de 
Institutor şi 1 post de îngrijitor. Detalii la 
021/361.22.66.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Buzău organizează concurs în 
data de 11.01.2019 (proba scrisă) şi 
16.01.2019 (interviul) pentru ocuparea 
unui post vacant de consilier cadastru, 
gradul II, şi a unui post vacant de refe-
rent, treapta IA, cu încadrare pe peri-
oadă nedeterminată. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Dosarele de 
înscriere se depun până la data de 
28.12.2018, ora 16.00, la sediul instituţiei. 
Detalii privind condiţiile specifice, biblio-
grafia şi tematica de concurs sunt dispo-
nibile pe pagina oficială: www.ocpibz.ro. 
Informaţii suplimentare se obţin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Buzău, din Buzău, b-dul 
Nicolae Bălcescu, nr.48, Biroul Juridic, 
Resurse Umane, Secretariat şi Petiții, 
telefon: 0238.711.036.

l Primăria Comunei Teaca, județul 
Bistrița-Năsăud, organizează concurs 
pentru ocuparea postului vacant contrac-
tual de execuție de buldoexcavatorist, pe 
durată nedeterminată, în cadrul Servi-
ciului de gospodărire comunală. Condiții 
generale: prevăzute de art.3 din HG 
nr.286/2011, modificată şi completată. 
Condiții specifice: -studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat sau echiva-
lentă; -alte documente care să ateste 
efectuarea unor specializări (certificate 
de pregătire/atestat profesional de pregă-
tire pentru buldoexcavatorist sau pentru 
maşini de terasamente; -vechime: minim 
5 ani în meseria de şofer; -permis de 
conducere categoria B şi C. Probele stabi-
lite pentru concurs: selecția dosarelor de 

înscriere, proba scrisă, interviul. Condi-
țiile de desfăşurare a concursului: Candi-
daţii 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 Teaca. Concursul se organi-
zează în Sala de şedințe a Primăriei 
Comunei Teaca, sat Teaca, nr.598, în 
data de 11.01.2019, ora 09.00, proba 
scrisă, şi în data de 14.01.2019, ora 09.00, 
interviul. Informaţii suplimentare 
-telefon: 0263.276.124 sau 0728.271.252.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi, județul 
Galați, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contrac-
tuale vacante, conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului 286/2011 (*actuali-
zată*). I.Instructor de educație- 27 
posturi: -studii medii cu diplomă de 
bacalaureat; -fără condiţii de vechime. 
Concursul se va desfăşura astfel: Proba 
scrisă în data de 14.01.2019, ora 9.00, şi 
interviul în data de 16.01.2019, ora 10.00, 
la sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Galați. 
Candidații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Galați. 
Relaţii suplimentare la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială şi Protecția 
Copilului Galaţi, din strada Brăilei, 
numărul 138B. Persoană de contact: 
Munteanu Ionica, telefon: 0236.311.086; 
311.087.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi, județul 
Galați, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contrac-
tuale vacante, conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului 286/2011 (*actuali-
zată*). I.Inspector de specialitate- 1 post: 
-studii superioare absolvite cu diplomă 
de licență; -fără condiții de vechime. 

II.Asistent medical- 4 posturi: -liceu 
sanitar +echivalare /studii postliceale de 
specialitate -asistenţă medicală; -fără 
condiţii de vechime; -aviz de exercitare a 
profesiei eliberat de Ordinul asistenţilor 
medicali generalişti, moaşelor şi asisten-
ților medicali din România. III. Maga-
ziner- 2 posturi: -studii medii cu diplomă 
de bacalaureat; -fără condiţii de vechime. 
IV.Muncitor calificat bucătar- 3 posturi: 
-studii generale /medii + calificare de 
bucătar; -fără condiţii de vechime. V. 
Muncitor calificat- 1 post: -studii gene-
rale /medii + calificare de fochist; -fără 
condiţii de vechime. VI. Muncitor cali-
ficat- 2 posturi: -studii generale /medii 
+calificare de zugrav; -fără condiţii de 
vechime. VII. Îngrijitoare- 7 posturi: 
-studii generale/medii; -fără condiţii de 
vechime. Concursul se va desfăşura 
astfel: Proba scrisă în data de 28.01.2019, 
ora 9.00, şi interviul în data de 
30.01.2019, ora 10.00, la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială şi Protecția 
Copilului Galați. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială şi Protecția 
Copilului Galați. Relaţii suplimentare la 
sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Galaţi, din 
strada Brăilei, numărul 138B. Persoană 
de contact: Munteanu Ionica, telefon: 
0236.311.086; 311.087.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi, județul 
Galați, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contrac-
tuale vacante, conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului 286/2011 (*actuali-
zată*). I.Infirmieră- 30 posturi: -studii 
generale/medii +curs de cruce roşie/
program naţional de pregătire a infirmie-
relor; se pot înscrie şi persoane care 
urmează cursul; -fără condiţii de 
vechime. Concursul se va desfăşura 
astfel:  -Proba scrisă în data de 
21.01.2019, ora 9.00, şi interviul în data 
de 23.01.2019, ora 10.00, la sediul Direc-
ției Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Galați. Candidații 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Galați. Relaţii supli-
mentare la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului 
Galaţi, din strada Brăilei, numărul 138B. 
Persoană de contact: Munteanu Ionica, 

telefon: 0236.311.086; 311.087.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Prahova, cu sediul în locali-
tatea Ploieşti, str.Unirii, nr.2, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante, 
pe perioadă determinată de 36 luni: 
-Numele funcţiei: consilier cadastru, 
gradul II; Număr posturi- 4 posturi, 
consilier cadastru debutant; Număr 
pos tu r i -  1  pos t ,  c onf or m  HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
09.01.2019, ora 11.00; -Proba interviu în 
data de 15.01.2019, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Pentru consilier cadastru: 
-studii: studii universitare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă, 
specializarea cadastru, geodezie; 
-vechime în specialitatea studiilor: minim 
6 luni. Pentru consilier cadastru debu-
tant: -studii de specialitate: studii univer-
sitare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau cu diplomă- speci-
alizarea economică; -nu sunt condiţii de 
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, şi la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Prahova. Relaţii suplimentare 
la sediul OCPI Prahova, Ploieşti, str.
Unirii, nr.2, telefon: 0244.519.569, inte-
rior: 206, fax: 0244.592.295 şi pe site-ul 
OCPI Prahova: www.ocpiph.ro/angajare

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Prahova, cu sediul în locali-
tatea Ploieşti, str.Unirii, nr.2, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante 
de: -Numele funcţiei: consilier, gradul II; 
Număr posturi -1 post, asistent regis-
trator principal, gradul II -1 post; asistent 
registrator, treapta II -2 posturi; referent, 
treapta II -2 posturi; referent, treapta II 
-atribuţii şofer -1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
09.01.2019, ora 11.00; -Proba interviu în 
data de 15.01.2019, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Pentru consilier: -studii: studii 
universitare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă, specializarea econo-
mică, tehnică, administraţie publică, 
juridică; -vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 6 luni; -curs cu specializarea 
„achiziţii publice”. Pentru asistent regis-
trator principal: -studii: studii universi-

tare de lungă durată cu licenţă sau 
absolvite cu diplomă- specializarea drept; 
-vechime în specialitatea studiilor: minim 
6 luni. Pentru asistent registrator: -studii: 
medii; -vechime în specialitatea studiilor: 
minim 6 luni. Pentru referent: -studii: 
medii; -vechime în specialitatea studiilor: 
minim 6 luni. Pentru referent -atribuţii 
şofer: -studii: medii; -vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 6 luni; -posesor 
permis conducere categoriile B1, B: 
minim 5 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Prahova. Relaţii suplimentare la sediul 
OCPI Prahova, Ploieşti, str.Unirii, nr. 2, 
telefon: 0244.519.569, interior: 206, fax: 
0244.592.295.

l Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, cu 
sediul  în  local i tatea  Botoşani , 
str.I.C.Brătianu, nr.65, judeţul Botoşani, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-Numele funcţiei: supraveghetor de 
noapte (la internatul mixt al liceului, cu 
atribuţii similare pedagogului), număr 
posturi: 1, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 10 ianuarie 2019, ora 
10.00; -Interviul în data de 10 ianuarie 
2019, ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
medii; -vechime: minim 10 ani; -abilităţi 
de comunicare şi lucru cu adolescenții, 
lucru în echipă, punctualitate. 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 Liceului 
Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoşani, 
str.I.C.Brătianu, nr.65, Botoşani. Relaţii 
suplimentare la sediul: strada I.C.Bră-
tianu, nr.65, Botoşani, persoană de 
contact: Arnautu Roxana, telefon: 
0231.512.132, fax: 0231.511.519, e-mail: 
pedagogic_niorga@yahoo.fr.

l Complexul Muzeal Arad, cu sediul în 
localitatea Arad, P-ța G.Enescu, nr.1, 
judeţul Arad, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -muncitor calificat, treaptă 
profesională I, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
09.01.2019, ora 09.00; -Interviul în data 
de 15.01.2019, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat sau studii profesionale absol-
vite cu certificat de calificare profesio-
nală; -absolvent cu diplomă/certificat a 
unor studii sau a unui curs de calificare 
în domeniile: instalator instalații tehni-
co-sanitare sau electrician; -vechime în 
muncă: minim 3 ani; -permis de condu-
cere: categoria B. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Complexului 
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1. Relaţii 
suplimentare la sediul Complexului 
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1, 
persoană de contact: Corina Ghilea, 



II ANUNȚURI

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

Miercuri, 12 decembrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

telefon: 0257.281.847, luni-vineri, între 
orele 09.00-15.00.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Suharău, județul Botoșani, cu 
sediul în comuna Suharău, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant de asistent medical 
comunitar- 1 post. Condițiile de partici-
pare: conform art.3 din HG nr.286/2011. 
Condițiile de participare specifice: 
-diplomă de școală sanitară postliceală 
sau echivalentă sau diplomă/adeverință 
de studii postliceală prin echivalare, 
conform Hotărâr i i  Guvernului 
nr.797/1997; -Vechime în specialitatea 
studiilor absolvite: nu este cazul. 
Concursul va avea loc la sediul unității 
noastre în data de 09.01.2019, ora 10.00; 
proba scrisă, 10.01.2019, ora 10.00, proba 
interviu. 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 Primăriei Comunei Suharău. 
Relații suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul Primăriei Comunei 
Suharău, persoană de contact: Țirică 
L u c i a ,  t e l e f o n / f a x : 
0231.623.002/0231.623.000, e-mail: 
primaria_suharau@yahoo.com.

l Primăria Nicolae Bălcescu, cu sediul 
în comuna Nicolae Bălcescu, str.Eroilor, 
nr.380, jud.Bacău, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
c o n t r a c t u a l  a p r o b a t  p r i n  H G 
nr.286/2011, modificată și completată de 
HG nr.1027/2014, în cadrul instituţiei. 
Denumirea postului: inspector IA -post 
vacant contractual pe perioadă nedeter-
minată. Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: superioare; 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: 7 ani. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: 
-Proba scrisă: -data de 23.01.2019, ora 
10.00, la sediul Primăriei Nicolae 
Bălcescu; -Proba interviu: -data de 
25.01.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Nicolae Bălcescu. Dosarul de concurs se 
depune la sediul Primăriei Nicolae 
Bălcescu în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a. 
Condiţiile de participare: bibliografia și 
documentele pentru întocmirea dosa-
rului de înscriere la concurs sunt afișate 
la sediul Primăriei Nicolae Bălcescu. 
Informaţii suplimentare la telefon: 
0234.214.071.

l Spitalul Municipal Sighișoara, judeţul 
Mureș, organizează, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante pe perioadă nede-
terminată: Economist la Biroul Financi-
ar-Contabil -1 post: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în dome-
niul științe economice; -minim 6 luni 
vechime în specialitatea studiilor; Asis-
tent medical șef -4 posturi (la Blocul 
Operator, Secția Chirurgie generală, 
Secția Medicină internă și CPU): 
-diplomă de absolvire a școlii postliceale 
în specialitatea asistent medical genera-
list; -5 ani vechime în funcția de asistent 
medical; -să fie asistent medical prin-
cipal; Asistent medical șef -1 post la 

Secția Obstetrică-ginecologie: -diplomă 
de absolvire a școlii postliceale în specia-
litatea asistent medical de obstetrică-gi-
necologie; -5 ani vechime în funcția de 
asistent medical; -să fie asistent medical 
principal; Asistent medical șef -1 post la 
Secția Pediatrie: -diplomă de absolvire a 
școlii postliceale în specialitatea asistent 
medical de pediatrie; -5 ani vechime în 
funcția de asistent medical; -să fie asis-
tent medical principal; Asistent medical 
șef -1 post la Laboratorul de Analize 
medicale: -diplomă de absolvire a școlii 
postliceale în specialitatea asistent 
medical de laborator; -5 ani vechime în 
funcția de asistent medical; -să fie asis-
tent medical principal; Asistent medical 
șef -1 post la Laboratorul de radiologie și 
imagistică medicală: -diplomă de absol-
vire a școlii postliceale în specialitatea 
asistent medical de radiologie; -5 ani 
vechime în funcția de asistent medical; 
-să fie asistent medical principal; Asis-
tent medical coordonator -5 posturi (la 
Compartimentul ATI, Compartimentul 
Boli infecțioase, Compartimentul 
Neonatologie, Compartimentul Neuro-
logie și Compartimentul Pneumologie): 
-diplomă de absolvire a școlii postliceale 
în specialitatea asistent medical genera-
list; -5 ani vechime în funcția de asistent 
medical; -să fie asistent medical prin-
cipal; Asistent medical coordonator -1 
post la Farmacia spitalului: -diplomă de 
absolvire a școlii postliceale în speciali-
tatea asistent medical de farmacie; -5 ani 
vechime în funcția de asistent medical; 
-să fie asistent medical principal; Asis-
tent medical generalist debutant -3 
posturi: -diplomă de absolvire a școlii 
postliceale în specialitatea asistent 
medical generalist; -fără condiţii de 
vechime; Personal auxiliar sanitar (infir-
mieră debutantă -1 post și brancardier -2 
posturi): -diplomă de absolvire a școlii 
generale; -fără condiţii de vechime; 
Muncitor calificat -electrician -1 post: 
-diplomă de absolvire a liceului sau a 
școlii profesionale; -diplomă/certificat de 
calificare în meseria de electrician; 
-minim 3 ani vechime în specialitate. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Spitalului Municipal Sighișoara, str.
Zaharia Boiu, nr.40, astfel: -proba scrisă: 
15.01.2019, astfel: -ora 8.00, pentru 
economist, asistenții medicali șefi și coor-
donatori; -ora 11.00, pentru personal 
auxiliar sanitar și muncitor calificat; -ora 
13.00, pentru asistent medical generalist; 
-proba interviu: 21.01.2019, astfel: -ora 
8.00, pentru economist, asistenții medi-
cali șefi și coordonatori; -ora 11.00, 
pentru personal auxiliar sanitar și 
muncitor calificat; -ora 13.00, pentru 
asistent medical generalist. Dosarele de 
înscriere se depun la Spitalului Muni-
cipal Sighișoara -Biroul RUNOS, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunțului. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la Biroul RUNOS, 
tel.0265.771.656, int.229 și pe site-ul 
Spitalului Municipal Sighișoara: www.
spitalsighisoara.ro.

l Anunt. Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului-Buzău, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unei funcții publice de execuţie vacante 
(perioadă nedeterminată) din cadrul 
unui Serviciu din Structura Instituţiei, 
astfel: Serviciul Monitorizare-Comparti-

mentul acreditare/licențiere, standarde și 
managementul calității serviciilor 
sociale: Consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior-1 POST. Tip concurs: 
Recrutare pe functie de execuție. Data 
de sustinere a probei scrise: 11.01.2019, 
ora 10:00. Data de susținere a interviului: 
maxim 5 zile lucrătoare de la proba 
scrisă. Locaţia de desfășurare a concur-
sului: Buzău, sediul DGASPC. Obser-
vaţii suplimentare: Dosarele de înscriere 
la concurs se depun în termen de 20 zile 
de la data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul DGASPC.
Buzău. Condiții de participare. Condiţii 
generale: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul func-
ţionarilor publici (R2), cu modificările și 
completările ulterioare; Condiţii speci-
fice: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echi-
valentă, ramura de știință:  științe juri-
dice,  ramura de ști ință:  ști ințe 
administrative, ramura de știință: socio-
logie, ramura de știință: științe ale comu-
nicării, ramura de știință: psihologie și 
științe comportamentale; vechime în 
specialitatea studiilor minim 7 ani; Dosar 
de înscriere: Pentru concursul de recru-
tare (funcţii publice de conducere și 
funcţii publice de execuţie), dosarul va 
cuprinde următoarele documente, 
conform prevederilor art.49 din Hotă-
rârea Guvernului nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată și completată de H.G. 
nr. 1173/2008. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul DGASPC. Buzău și la 
nr.de telefon 0238.711051.

l Anunț. Direcţia Generală De Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copilu-
lui-Buzău,  în temeiul  H.G. nr. 
286/23.03.2011 Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările 
ulterioare, organizează concurs pentru  
ocuparea  următoarelor posturi (funcţie 
contractuală): 1 post vacant de condu-
cere (perioadă nedeterminată) de șef 
centru, gradul II la Centrul de Recupe-
rare pentru Victimele Violenței în 
Familie Râmnicu Sarat din cadrul 
D.G.A.S.P.C.Buzău  astfel: Dată limită 
depunere dosare, în data de 28.12.2018; 
Selecţie dosare,  în data de 03.01.2018, 
ora 10,00; Proba scrisă,  în data de 
10.01.2019, ora 10,00; Interviu, în data 
de 16.01.2019, ora 10,00; Condiții: 1.
Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul: 
psihologie, asistență socială și sociologie 
sau absolvenți cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul: juridic, 
medical, economic și al științelor admi-
nistrative. 2.Vechime necesară ocupării 
postului-candidații pentru ocuparea 
funcției de conducere trebuie să fie absol-
venți cu diplomă de licență de învăță-
mânt superior în domeniul psihologie, 
asistență socială și sociologie, cu vechime 

de minimum 2 ani în domeniul servici-
ilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de 
licență ai învățământului superior în 
domeniul juridic, medical, economic și al 
științelor administrative, cu experiență 
de minimum 5 ani în domeniul servici-
ilor sociale. Persoană de contact: Moldo-
veanu Daniela-Cristina, tel.0238/711051. 
Dosarele vor fi depuse până la data de  
28.12.2018, ora 14,00. Toate probele se 
desfasoară la sediul instituţiei din  mun.
Buzău, strada Bistriţei nr.41,  jud.Buzău.

l Anunț. Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului-Buzău, în 
temeiul H.G. nr. 286/23.03.2011 Regula-
mentului-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea  următoarelor 
posturi (funcţie contractuală): 1 post 
temporar vacant de lucrător social (peri-
oadă determinată) la Centrul de asis-
tență medico-socială Pogoanele, astfel:  
Dată limită depunere dosare, în data de 
19.12.2018; Selecţie dosare, în data de 
20.12.2018, ora 10; Proba scrisă,  în data 
de 03.01.2019, ora 10; Interviu, în data 
de 09.01.2019, ora 10. Condiții: studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; certificat de calificare profesională 
lucrător social eliberat conform legisla-
ției în vigoare; vechime în muncă-1 an. 
Persoană de contact: Nuțu Veroni-
ca-tel.0238/711051. Dosarele vor fi 
depuse până la data de  19.12.2018, ora 
16,30. Toate probele se desfașoară la 
sediul instituţiei din  mun.Buzău, strada 
Bistriţei nr.41,  jud.Buzău.

l Directia pentru Agricultura Judeteana 
Valcea, organizeaza la sediul sau din 
Municipiul Rm.Valcea, strada Oituz, 
nr.7, judetul Valcea, concurs pentru 
ocuparea urmatoarei functii publice de 
executie vacanta: 1 post consilier, grad 
profesional debutant, în cadrul Compar-
timentului implementarea politicilor și 
strategiilor în agricultură. Condiţii de 
desfășurare a concursului: concursul va 
consta în 3 (trei) etape: selecţia dosarelor, 
proba scrisă și interviul; concursul se va 
desfășura în ziua de 15.01.2019, ora 
10,00 (proba scrisă), iar interviul la 5 zile 
calendaristice conform legii: dosarele se 
depun la sediul Direcţiei pentru Agricul-
tură Judeteana Valcea, secretariatul 
comisiei de concurs, până la data de 
04.01.2019, ora 14,00. Condiţii de partici-
pare la concurs: Pentru a participa la 
concursul de recrutare, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
Condiţiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, R2, privind 
Statutul funcţionarilor publici. Condiţii 
specifice: a) Pentru funcţia publică de 
execuţie vacantă de consilier, grad profe-
sional debutant, în cadrul Compartimen-
tului formare profesională, promovare și 
elaborare proiecte: - studii universitare 
de licenta, absolvite cu diplomă, respec-
tive studii superioare de lunga durata 
absolvite cu diploma de licenta sau echi-
valent in Stiinte economice. - Fara 
conditii de vechime. Relatii suplimentare 

se pot obtine la sediul Directiei pentru 
Agricultura Judeteana Valcea din Muni-
cipiul Rm.Valcea, strada Oituz, nr.7, 
telefon 0250739920.

l Primăria Orașului Videle, judeţul 
Teleorman, organizează în perioada 
14.01.2019 -17.01.2019 la sediul său din 
orașul Videle, strada Republicii, nr. 2, 
concurs de ocupare prin recrutare a 
funcţiei publice de execuţie vacantă de 
consilier, clasa I, grad profesional prin-
cipal, Compartimentul ADPP, Investiţii 
și Lucrӑri Publice din cadrul Serviciului 
Dezvoltare Urbanӑ al Direcţiei Arhitec-
tului Şef din cadrul aparatului de specia-
litate al primarului orașului Videle, 
judeţul Teleorman. Condiţiile generale 
de ocupare a unei funcţii publice sunt 
cele prevӑzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 (r2) privind Statutul funcţiona-
rilor publici, cu modificӑrile și completӑ-
rile ulterioare. Condiţiile specifice de 
participare la concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacantă, 
anterior menţionată, sunt urmӑtoarele: 
-studii universitare de licenţӑ absolvite 
cu diplomӑ, respectiv studii superioare 
de lungӑ duratӑ, absolvite cu diplomӑ de 
licenţӑ sau echivalentӑ în domeniul de 
studii: 1.Inginerie geodezicӑ- toate speci-
alizӑrile/ programele de studii; 2.Ingi-
nerie civilӑ- toate specializӑrile/ 
programele de studii; 3.Ingineria instala-
ţiilor- toate specializӑrile/ programele de 
studii; 4.Ingineria mediului- speciali-
zarea/ programul de studii Ingineria 
dezvoltӑrii rurale durabile; 5.Inginerie și 
management, specializarea/ programul 
de studii Inginerie economicӑ în 
construcţii. -minim 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitӑrii 
funcţiei publice. Concursul va avea loc la 
sediul Primӑriei Orașului Videle, data 
propusӑ pentru desfӑșurarea probei 
scrise fiind 14.01.2019, ora 10.00, 
respectiv data de 17.01.2019 -ora 12.00 
pentru desfӑșurarea interviului. Dosarele 
de participare la concurs se pot depune 
la secretarul comisiei de concurs 
-Direcţia Resurse Umane, Salarizare, 
Informaticӑ, Autorizӑri Taximetrie și 
Comerţ, Problemele Romilor și Parc 
Auto în termen de 20 zile de la data 
publicӑrii anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a și vor conţine, în mod 
obligatoriu, documentele prevӑzute la 
art. 49 alin. (1) din Hotӑrârea Guver-
nului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvol-
tarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificӑrile și completӑrile ulterioare. 
Coordonate de contact pentru primirea 
dosarelor de concurs: sediul Primӑriei 
Orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraș 
Videle, judeţul Teleorman, telefon: 
0247/453017 inter ior  106,  fax: 
0247/453015, e-mail: primariavidele@
yahoo.com, persoana de contact: Vochin 
Nicoleta -inspector. Condiţiile de partici-
pare la concurs aprobate și bibliografia, 
precum și atribuţiile prevӑzute în fișa 
postului se afișează la sediul instituţiei și 
se publică pe site-ul www.primariavidele.
ro.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul 
în Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, în baza Legii nr. 188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
cu modificările și completările ulterioare, 
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organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pentru funcţia 
publică: Direcția Investiții și Servicii 
Publice: 1.Un post funcție publică de 
conducere de director executiv, gradul II. 
Condiţii de participare: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă într-unul din domeniile: 
-inginerie civilă; -ingineria instalațiilor; 
-inginerie mecanică; -inginerie indus-
trială; -vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 7 ani; -studii de masterat sau 
postuniversitare în domeniul administra-
ției publice, management ori în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice; -cunoștinţe IT -nivel 
mediu.  Programul concursului : 
-12.12.2018 -publicitate concurs; 
-14.01.2019 -ora 11.00- susţinere probă 
suplimentară de testare a cunoștinţelor 
în domeniul IT -nivel mediu; -15.01.2019 
-ora 11.00- proba scrisă. Interviul se 
susţine, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Data și ora susţi-
nerii interviului se afișează odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Concursul se 
va desfășura la sediul Consiliului Jude-
ţean Ialomiţa. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului, începând cu data 
de 12.12.2018, ora 8.00, și până în data 
de 31.12.2018, ora 16.30. Relaţii supli-
mentare la telefon: 0243.230.200, int.234, 
cji@cicnet.ro, persoană de contact: 
Hobjilă Crety, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

l Centrul de Cercetări și Încercări în 
Zbor din Ministerul Apărării Naţionale 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei vacante de conducere de cerce-
tare-dezvoltare șef secţie cercetare 
știinţifică, instrumentare sisteme, măsu-
rare și achiziţie date. Concursul se va 
desfășura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de cerce-
tare-dezvoltare și Dispoziţia secretarului 
de stat pentru armamente nr. D.A. 
16/19.09.2018, Metodologiei de înca-
drare pe funcţii specifice de conducere 
în activitatea de cercetare-dezvoltare 
din Agenţia de Cercetare pentru 
Tehnică și Tehnologii Militare. La 
concurs pot participa numai candidaţii 
avizaţi de către Comisia de selecţie a 
Ministerului Apărării Naţionale, 
conform Ordinului ministrului apărării 
naţionale nr.M.69/2015. Dosarul va 
conţine obligatoriu documentele prevă-
zute la art.38 din Dispoziţia secretarului 
d e  s t a t  p e n t r u  a r m a m e n t e 
nr.D.A.-16/19.09.2018, publicată în 
aplicaţia Lexmil/Intraman și se va 
depune de către candidaţii avizaţi la 
sediul Centrului de Cercetări și Încer-
cări în Zbor din localitatea Ghercești, 
str.Aviatorilor, nr.10, judeţul Dolj, până 
la data de 11.01.2019, ora 14.00. 
Concursul va avea loc în data de 
28.01.2019. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la nr.de tel.0251.435.292, 
int.109.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr colecția completă „Magazin 
Istoric” în stare bună, ofer număr special 
“ Basarabia”. Tel. 0730924944.

CITAŢII
l Numitul Pascu Iulian Mihai, cu 
domiciliul cunoscut în Bușteni, Str.
Gării, Nr.1, Jud.Prahova, este citat la 
Judecătoria Sinaia în ziua de 
15.01.2019, ora 9.00, în calitate de 
pârât în dosarul 947/310/2018 în 
procesul de divorț cu reclamanta 
Pascu Verginica Ioana.

l Toma Claudia Mirela, Toma Liliana 
Cristina, Toma Valentin și Gavrilă 
Traian sunt chemaţi la Judecătoria 
Slobozia la termenul din 14 ianuarie 
2019 de Bucur Nicolae în dosarul 
886/312/2013.

l Reclamanta Bologa Emilia chem în 
judecată pe pârâta Bologa Flori, cu 
domiciliul în str.Brestei, Aleea 5, nr. 21A, 
în data de 18.01.2019, la Judecătoria 
Craiova, în calitate de pârâtă, în dosarul 
cu nr. 4558/215/2018, Secţia Civilă- 
Completul Civil 5 (fost C14), având ca 
obiect partaj judiciar- partaj succesoral.

l Subsemnata Anton Andreea, domici-
liată în sat Frecăţei, comuna Frecăţei, 
judeţul Tulcea, anunț deschiderea proce-
durii de declarare a morții unchiului 
meu, numitul Anton Valentin, cu ultimul 
domiciliu în comuna Frecăţei, judeţul 
Tulcea. Invităm ca orice persoană care 
are cunoștință să comunice datele pe 
care le cunoaște în legătură cu cel 
dispărut la Judecătoria Tulcea, cererea 
de declarare a morții fiind înregistrată 
sub numărul: 292/12A/28.11.2018.

l RCS&RDS SA cheamă în judecată pe 
Mandin Sorin în dosar 18873/318/2017 la 
Tribunalul Gorj, în data de 23.01.2019, 
COM A 11, ora 09.00.

DIVERSE
l Matriland.ro- site gratuit de matrimo-
niale. Nu solicităm date personale.

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită lichidator judiciar 
conform sentintei nr. 1597 din data de 
25.05.2018 pronunţată de Tribunalul Ilfov, 
Secţia Civilă, în dosarul nr. 1899/93/2018, 
anunţă deschiderea procedurii simplifi-
cate a falimentului debitoarei Farfi Impex 
SRL sediul social: Voluntari, Str. Anton 
Pann, Nr. 39bis, Jud. Ilfov, cui 24100856, 
J23/1994/2008. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a crean-
ţelor nascute in cursul procedurii este 
14.01.2019. Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 25.01.2019. Termenul 
pentru afișarea tabelului definitiv este 
20.02.2019. Adunarea creditorilor are loc 
la data de 31.01.2019 ora 15.00 la sediul 
lichidatorului  judiciar.

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judiciar 

conform sentintei nr. 403 din data de 
19.11.2018 pronunţată de Tribunalul 
Dambovita, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în 
dosarul nr. 3770/120/2018, anunţă 
deschiderea procedurii simplificate a 
insolventei debitoarei Patricia Elena SRL 
sediul social: Targoviste, str. Linistei, nr. 
37, jud. Dambovita, CUI31084176, 
J15/22/2013. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a crean-
ţelor este 28.12.2018. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 07.01.2019. 
Termenul pentru afișarea tabelului defi-
nitiv este 31.01.2019. Adunarea credito-
rilor are loc la data de 11.01.2019 ora 
15.00 la sediul lichidatorului judiciar.

l O.M.V Petrom S.A anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de catre APM Braila: proiectul 
“Lucrari de suprafata, foraj, echipare de 
suprafata si conducta de amestec sonda 
699 Oprisenesti”, propus a fi amplasat in 
jud. Braila, extravilan UAT Ianca, se va 
supune evaluarii impactului asupra 
mediului si nu se va supune evaluarii 
adecvate. Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul APM Braila - mun. 
Braila, Bd. Independentei, nr. 16, Bl. B5, 
in zilele lucratoare intre orele 9.00 - 13.00, 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet www.apmbr.anpm.ro - sectiunea 
Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi 
acte reglementare. 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 17-12-2018. Publicul interesat 
poate depune propuneri in ceea ce priveste 
continutul raportului privind impactul 
asupra mediului la sediul APM Braila, 
precum si la adresa de e-mail office.
braila@apmbr.anpm.ro, in termen de 10 
zile de la data publicarii prezentului 
anunt, pana la data de 22-12-2018.

l UAT Comuna Bistreţ, cu sediul în 
Comuna Bistreţ, str.Calea Dunării, 
nr.192, din județul Dolj, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr.2, 
3, 5, începând cu data de 12.12.2018, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Bistreţ, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

ADUNĂRI GENERALE
l În conformitate cu prevederile art. 117 
din legea nr. 31/1990, republicată, D-na 
Mititelu Maria –Administrator Unic al 
Industria Bumbacului SA, convoacă 
Adunarea Generală Extrordinară a Acţio-
narilor pentru data de 14.01.2019, orele  
12:00, la sediul societăţii din București, 
Splaiul Unirii nr.160, sector 4, formată din 
toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţi-
onarilor până la data de 07.01.2019 cu 
următoarea ordine de zi: 1) Aprobarea 
dobândirii de către societate a unui număr 
de 101.310 acţiuni proprii în scopul 

anulării acestora și diminuării capitalului 
social al societăţii în conformitate cu 
prevederile art. 207 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 31/1990. Autorizarea dobândirii 
acţiunilor proprii se face pentru o peri-
oada care nu poate depași 6 luni de la data 
publicării hotărârii în Monitorul Oficial al 
României, partea a IV-a iar valorile 
minime și maxime ale preţului de dobân-
dire vor fi stabilite printr-o evaluare efec-
tuată de un evaluator autorizat. 2) 
Aprobarea contractării de către societate a 
unui credit bancar cu valoarea maximă de 
500.000 Euro. 3) Diverse. Materialele 
înscrise pe ordinea de zi a Adunării Gene-
rale se află la dispoziţia acţionarilor  la 
sediul societatii. Acţionarii se vor adresa 
cu orice cerere legată de ţinerea Adunării 
Generale, la sediul societăţii, serviciul 
secretariat. Acţionarii care participă la 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţi-
onarilor se vor prezenta cu buletinul/ 
cartea de identitate sau, dupa caz, cu 
procuri speciale autentificate, în cazul 
reprezentării. Dacă prima Adunare Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor nu va 
întruni cvorumul necesar pentru validi-
tatea hotărârilor, o a doua Adunare va 
avea loc în data de 15.01.2019 ora 12:00  în 
același loc.

LICITAŢII
l SC Elbama Star SRL, prin adminis-
trator judiciar, anunta vanzarea la lici-
tatie publica a bunurilor mobile aflate in 
patrimoniul societatii debitoare, 
respectiv: Dumper Moxi an de fabricatie 
1999 la pretul de 20.000 lei tva inclus, 
Dumper Terex la pretul de 20.000 lei tva 
inclus. Vanzarea la licitatie publica se 
efectueaza conform hotararii Adunarii 
Creditorilor din 10.12.2018. Licitatiile 
publice vor avea loc pe data de: 
19.12.2018, 09.01.2019, 16.01.2019, 
23.01.2019 orele 12.00 la sediul adminis-
tratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7. 
Conditiile de participare si relatii supli-
mentare la tel. 0344104525.

l Universal Construct Prod SA - in 
faliment, prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, anunta vanzarea prin 
negociere directa, conform art. 118 din 
Legea nr. 85/2006, a proprietatii imobi-
liare compusa din teren cu suprafața de 
1.381 mp, situată în com. Bacia, jud. 
Hunedoara, nr. topo (141/ 1.458. 459. 
460/1. 461/1)1/2/1/1/2 situat în com. 
Bacia, jud. Hunedoara, inscris în Cartea 
Funciară nr. 60832, vanzare aprobata de 
Adunarea creditorilor din data de 
10.12.2018. Magazia de pe teren, cu care 
debitoarea figurează în evidențele Primă-
riei Bacia si ale OCPI Hunedoara, nu 
exista, fiind desfiintata in decursul 
timpului, are valoarea de 0 lei, cumpără-
torul avand cunostinta de aceasta situ-
atie si se obliga sa efectueze întocmirea 
actelor și documentației pentru radierea 
acesteia din evidențele fiscale și OCPI 
Hunedoara. Cel mai mare pret oferit la 
data prezentului anunt este 11.000 lei + 
TVA, pasul de supraofertare este de 
1.000 lei. Persoanele interesate vor achi-
zitiona caietul de prezentare de la sediul 
lichidatorului și vor depune oferta 
impreuna cu taxa de garanţie de 1.100 lei 
pana la data de 14.01.2019. Negocierea si 
incheierea actului de adjudecare se va 

face la data de 15.01.2019 ora 14:00 la 
sediul lichidatorului din str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, ap. 3, Ploiești, tel/fax: 0244 
519800.

l 1.Informatii generale privind conce-
dentul, in special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numarul de telefon, telefax si/sau 
adresa de e-mail a peroanei de contact. 
Consiliul Local al Mun. Dragasani, CF 
2573829, strada Piata Pandurilor nr. 1, 
tel/fax 0250-811.990, adresa de e-mail 
primaria.dragasani@yahoo.com, 
mbleotu@yahoo.com. 2. Informatii gene-
rale privind obiectul concesionat, in 
special descrierea si identificarea bunului 
care urmeaza sa fie concesionat. Concesi-
onarea unui teren apartinand dome-
niului public al mun. Dragasani cu 
destinatia; amenajare spatiu comercial in 
suprafata de 29 mp, situat in municipiul 
Dragasani, Str. Dr. Dumitru Bagdazar 
nr. 2A (in incinta Spitalului Municipal). 
3. Informatii privind documentatia de 
atribuire. Informatii privind documen-
tatia de atribuire se regasesc in Caietul 
de Sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tatile prin care persoanele interesate pot 
intra in posesia unui exemplar al docu-
mentatiei de atribuire. Caietul de sarcini, 
regulamentul de desfasurare a licitatiei 
precum si contractual de concesiune - 
cadru, se pot ridica de la Directia Servici-
ilor Publice a Primariei Mun. Dragasani 
in urma achitarii la casieria Primariei 
Dragasani a contravalorii Caietului de 
Sarcini. 3.2. Denumirea si adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obtine 
un exemplar din documentatia de atri-
buire. Documentatia de atribuire se 
poate obtine de la Directia Serviciilor 
Publice din cadrul Primariei Mun. 
Dragasani din str. Piata Pandurilor nr. 1. 
3.3. Costul si conditiile de plata pentru 
obtinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonantei 
de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006. 
Pretul caietului de sarcini este de 54 de 
lei si se poate achita cu numerar la casi-
eria Primariei Mun. Dragasani. 3.4. Data 
limita pentru solicitarea clarificarilor 
21.12.2018, orele 13:00. 4. Informatii 
privind ofertele: in caietul de sacrini este 
dat in mod explicit felul cum poate fi 
redactata oferta. 4.1. Data limita de 
depunere a ofertelor: 15.01.2019, ora 
13:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele se vor depune la Regis-
tratura Primariei Mun. Dragasani din 
str. Piata Pandurilor nr. 1. 4.3 Numarul 
de exemplare in care trebuie depusa 
oferta: un singur exemplar. 5. Data si 
locul la care se va desfasura sedinta 
publica de deschidere a ofertelor este: 
16.01.2019, orele 10:00 in Sala de Sedinte 
a Consilului Local al Mun. Dragasani 
din str. Piata Pandurilor nr. 1. 6. Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon, 
telefax si/sau de e-mail ale instantei 
competente in solutionarea litigiilor 
aparute si termenele pentru sesizarea 
instantei: Judecatoria Municipiului 
Dragasani din str. Gib Mihaescu nr. 25, 
tel/fax 0250-814.360, e-mail: judecatoria-
dragasani@yahoo.com. 7. Data transmi-
terii anunturlui de licitatie catre 
institutiile abilitate, in vederea publicarii: 
11.12.2018, numar telefon persoana de 
contact 0766.229.255.
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l S.C. Miluxin ENB SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, 
anunţă scoaterea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum urmează: 
activul nr.1: Spaţiu comercial din Broș-
teni, jud. Suceava. Adresa: Imobil cu nr. 
427 pt teren si nr. 427-C1 pt cladire 
inscris in CF 30479 Brosteni Format din: 
- teren cu suprafata de 160 mp; - 
constructie P+E+M vânzarea se va face 
prin licitatie publica cu strigare, cu preţul 
de pornire de 85% din prețul evaluat , de 
189.550lei (fara TVA). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au obli-
gaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt, înainte cu minim 
5(cinci) zile raportat la data stabilită 
pentru vânzare sub sancţiunea decăderii, 
la sediul lichidatorului judiciar din Iași, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Licitaţia 
va avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iași, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. 
Iași, în data de 20.12.2018 ora 16:30, și se 
va desfășura în conformitate cu prevede-
rile legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei și ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 29.01.2015. Adjudecarea se 
va face în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de organizare și desfășu-
rare a licitaţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regulamentul de 
organizare și desfăsurare a licitaţiei. 
Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana 
la termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 10% 
din pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in numerar, prin  
plata in contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la sediul 
lichidatorului judiciar din mun. Iași, Str. 
Vasile Lupu Nr. 43, jud. Iași, până la data 
de 20.12.2018 ora 16:00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine: C.I.I. Pohrib 
Ionela la telefoanele: 0232/240.890; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

l Primăria orașului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, scoate la licitaţie publică deschisă, în 
vederea închirierii,  terenul în suprafaţă de 
11 mp,  situat în domeniul public al 
orașului Bragadiru- șos. Alexandriei nr. 
476, județul Ilfov, cu destinația desfășu-
rării unor activități comerciale. Caietul de 
sarcini privind licitația imobilului sus 

menționat poate fi achiziționat de la sediul 
Primăriei orașul Bragadiru, județul Ilfov 
-șos. Alexandriei nr.249, etaj 2, comparti-
ment Administrație Publică Locală. Lici-
taţia va avea loc în data de 16.01.2019, 
orele 10:00. Cererea de înscriere la licitaţie 
însoţită de documentele solicitate, 
conform Caietului de sarcini, se vor 
depune până la data de 14.01.2019, orele 
16:00, la Registratura Primăriei orașului 
Bragadiru judeţul Ilfov. Relaţii la telefon 
021 448 07 95 interior 123.

PIERDERI
l Pierdut carnet si legitimatie de student 
pe numele Issiemu Y Gnam Grace Paule 
Roselyne.Le declar nule.

l Pierdut dovada de achitare integrala a 
ratelor referitoare la contractul nr. 42100 
din 1997 incheiat intre ICRAL Cotroceni 
S.A. si Nicolescu Alina (căsătorită ulte-
rior Kogan). O declar nula.

l Pierdut atestat taxi cu seria CPTX 
nr.119886, cu viza valabilă până la data 
de 10.10.2019, pe numele Lates 
Constantin Sorin. Îl declar nul.

l SC Gea New Investment SRL, CUI: 
22699865, J40/20883/2007, cu sediul în 
București, sec.6, declar pierdut certificat 
unic de înregistrare, certificat constatator 
sediu social și certificat constatator acti-
vitate la terţi, eliberate de ONRC Bucu-
rești. Declarăm nule.

l Pierdut autorizaţii tranzit Ucraina cu 
numerele 0624674/2017 și 0624670/2017, 
aparţinând SC Pirotass Trans SRL, 
RO29780559, J33/118/2012. Le declar 
nule.

l Pierdut Certificat de pregătire profesi-
onală a conducătorului auto pe numele 
Furtună D.Gabriel, eliberat de Autori-
tatea Rutieră Română (ARR -Neamț). Îl 
declar nul.

l Societatea S.C. OK Airtravel S.R.L. cu 
sediul in Str.Nicolae Caramfil, nr.22, 
Ap.105, Sect.1, Bucuresti, Inmatriculata 
la Registrul Comertului sub nr. 
J40/8064/2012, CUI 30421265, declar 
pierduta si nula Licenta de Turism 
nr.6767 emisa in data de 25.06.2013.

l Au fost pierdute certificatele de 
cetățenie română: nr.88541 eliberat la 

data de 27.11.2018, pe numele 
Gars im Nata l ia ,  o r ig inar  d in 
Ucraina, nr.76143 eliberat la data de 
22.03.2018, pe numele Stefanet 
Vasile, originar din Ucraina.

l Pierdut atestat taxi cu seria CPTX nr. 
0103576 pe numele Predoiu Nicu eliberat 
de ARR București.

l Pierdut aviz anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei nr. 5294 din 
22.02.2018 emis de OAMGMAMR,  pe 
numele  Deveseleanu Manuela. 

l Pierdut autorizaţie taxi nr. 993 pe 
numele PFA Otineanu Ovidiu eliberată 
de PMB Serviciu Transporturi.

l Declar pierdute și nule următoarele 
documente: legitimaţie de student și 
carnetul de student emise de Academia 
de Poliţie A.I. Cuza pe numele Cioranu 
Andreea -Felicia.

l Pierdut legitimaţie de student pe 
numele Frăţilă Porfirie eliberată de 
Facultatea de Fizică Universitatea din 
București. O declar nulă.


