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OFERTE SERVICIU
l SC Euro Strada SRL angajează: 
bucătarix5, maistru normatorx4. 
Ofer im sa lar iu  mot ivant .  Te l . 
0268.312.177.

l Firmă partener Amazon angajăm 
șofer cat.B pt.curierat Anglia și Scoția. 
Plecare imediată. Relații la telefon: 
0739.615.651.

l Cămin de bătrâni sectorul 2 anga-
jează bucătar și infirmier. Telefon 
0722441267.

l Oficiul de Studii Pedologice și Agro-
chimice Mureș, cu sediul în Sângeorgiu 
de Mureș, str.Mariaffi Lajos, nr.13, jud.
Mureș, organizează concurs pentru 
ocuparea 1 post vacant de inginer 
pedolog, funcţie de execuţie de natură 
contractuală. Concursul se va desfă-
șura astfel: -proba scrisă în data de 9 
iulie 2019, ora 10.00; -proba interviu: 
10 iulie 2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată în domeniul Geologie, 
Agronomie, Geodezie; -nu necesită 
vechime în specialitatea necesară exer-
citării funcției contractuale; -permis de 
conducere categoria B; -condiții gene-
rale, prevăzute de art.3 din Regula-
ment-cadru al HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condițiile de participare la concurs, 
precum și bibliografia stabilită sunt 
afișate la sediul instituției. Candidații 
vor depune dosarele de participare  la 
concurs până la data de 01 iulie 2019, 
ora 12.00, la sediul instituției. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon: 
0265.318.766 sau la sediul OSPA 
Mureș.

l Școala Gimnazială Valea Vișeului, 
cu sediul în localitatea Valea Vișeului, 
com.Bistra, str.Principală, nr.99, 
judeţul Maramureș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de secretar, 1 
post, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 09.07.2019, ora 
10.00; -Proba practică în data de 
10.07.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 10.07.2019, ora 16.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii:  -studii superioare; 
-vechime în domeniu minim 3 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimna-
ziale Valea Vișeului, jud.Maramureș. 
Relaţii suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale Valea Vișeului, persoană 
de contact: director prof.Oniujec 
Vasile, telefon: 0785.292.271, secretar 
Sauciuc Nicolae, telefon: 0787.881.982, 
fax: 0262.369.207, e-mail: scoala-
valea99@yahoo.com.

l Primăria Comunei Slatina-Timiș, cu 
sediul în localitatea Slatina-Timiș, str.
Principală, nr.32, județul Caraș-Se-

verin, organizează concurs de recru-
tare, în perioada 09-11 iulie 2019, 
pentru ocuparea, pe perioadă nedeter-
minată, a unei funcții contractuale 
vacante, după cum urmează: 1 post 
contractual de șef serviciu la Serviciul 
Public Apă-Canal Slatina-Timiș. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Slatina-Timiș, 
astfel:  -Proba scrisă în data de 
09.07.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 11.07.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concursul orga-
nizat pentru ocuparea funcției contrac-
tuale de șef serviciu, candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: 
-studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitate: minim 6 luni; -îndepli-
nește condițiile prevăzute la art.3 din 
Regulamentul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin HG nr.286/2011. Candi-
dații vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
01.07.2019, ora 16.00, la sediul Primă-
riei Comunei Slatina-Timiș. Actele se 
vor depune la secretarul comisiei de 
concurs: doamna Abagiu Ramona, 
asistent medical comunitar în cadrul 
Compartimentului Asistență Socială și 
Medical Comunitară al Aparatului de 
Specialitate al Primarului Comunei 
Slatina-Timiș. Relații suplimentare 
privind condiţiile specifice și biblio-
grafia de concurs se obțin la sediul 
Primăriei Slatina-Timiș, din localitatea 
Slatina-Timiș, str.Principală, nr.32, 
județul Caraș-Severin și la telefon: 
0255.260.844, e-mail: primaria@slati-
na-timis.ro, persoană de contact: 
Abagiu Ramona.

l Centrul de Pregătire pentru Perso-
nalul din Industrie (CPPI) Bușteni, 
județul Prahova, organizează, în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs pentru 
următoarele posturi vacante contrac-
tuale de execuție: -îngrijitor (came-
ristă) -1 post, vacant contractual de 
execuție, pe perioadă nedeterminată; 
-muncitor (ospătar) -1 post, vacant 
contractual de execuție, pe perioadă 
nedeterminată. Condiții specifice de 
participare la concurs: -nivelul studi-
ilor- generale sau medii; -vechime în 
muncă: -1 an pentru postul de îngri-
jitor (cameristă); -3 ani pentru postul 
de muncitor (ospătar); -curs de califi-
care ospătar (pentru postul  de 
muncitor -ospătar). Concursul se va 
desfășura conform calendarului 
următor: -termenul-limită pentru 
depunerea dosarelor: 01.07.2019, ora 
16.00; -proba scrisă în data de 
09.07.2019, ora 9.00; -proba practică în 
data de 09.07.2019, ora 12.00; -inter-
viul în data de 09.07.2019, ora 15.00. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul CPPI din Bușteni, str.Paltinului, 
nr.16, județul Prahova, la telefon: 

0244.321.034,  Compart imentul 
Resurse Umane, persoană de contact: 
Aroiu Mihaela și pe site-ul: www.cppi-
busteni.weebly.com -secțiunea Carieră.

l Serviciul de Alimentare cu Apă și 
Canalizare, cu sediul în localitatea 
Vâlcele, strada Oltenilor, nr.21, județul 
Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin HG nr. 286/2011, modifi-
cată și completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: muncitor cali-
ficat, gradul IV, post vacant, contrac-
tual, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: medii; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu se soli-
cită. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -proba scrisă în data de 
09.07.2019, ora  09.00, la sediul institu-
ției ;  -proba interviu în data de 
11.07.2019, ora 09.00, la sediul institu-
ției. Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este de 10 zile lucrătoare de 
la afișare, la sediul instituției. Date 
c o n t a c t :  I o n e s c u  Va s i l i c a , 
0249.484.498.

l Centrul de Cercetări și Încercări în 
Zbor, cu sediul în str.Aviatorilor, nr.10 
din loc.Ghercești, jud.Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea a două 
posturi vacante de personal civil 
contractual de conducere pe durată 
nedeterminată, astfel: -șef laborator 
cercetare știinţifică, testare evaluare și 
aeronavigabilitate, studii superioare în 
domeniul aeronautic, cu o vechime în 
specialitatea studiilor de 5 ani și să 
deţină gradul profesional minim de 
cercetător știinţific, gradul III, 1 post; 
-șef laborator modelare și simulare 
produse aeronautice, studii superioare 
în domeniul aeronautic sau calcula-
toare /automatică, cu o vechime în 
specialitatea studiilor de 5 ani și să 
deţină gradul profesional minim de 
cercetător știinţific, gradul III, I post. 
Concursul pentru cele două posturi 
constau în probă interviu în data de 
18.07.2019, ora 12.00. Data-limită de 
depunere a dosarelor și a ofertei mana-
ger ia le :  15 .07.2019,  ora  15.30. 
Concursul se va desfășura conform 
Legii 319/2003, privind Statutul perso-
nalului de cercetare-dezvoltare, și 
Dispoziţiei secretarului de stat pentru 
armamente nr.DA-2 din 09.04.2019, 
Metodologia de încadrare pe funcţii 

specifice de conducere în activitatea de 
cercetare-dezvoltare din Agenţia de 
Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii 
Militare. Depunerea dosarelor și orga-
nizarea concursului se vor face la 
sediul Centrului de Cercetări și încer-
cări în Zbor, cu sediul în str.Aviatorilor, 
nr.10, din loc. Ghercești, jud.Dolj, unde 
vor fi afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secretari-
atului, la telefonul: 0251.435.292, 
int.110.

l Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în 
municipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei, 
nr. 4, județul Gorj, în baza Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, r(2), cu modificările și 
completările ulterioare, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcției publice de conducere vacante 
de șef serviciu la Serviciul infrastruc-
tură drumuri publice, Direcția tehnică, 
investiții, infrastructură drumuri 
publice și transport public județean din 
aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Gorj, pe perioadă nedetermi-
nată. A. Condiții de participare la 
concursul de recrutare: 1. studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 

„Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la valoarea de piata redusa cu 40%. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 19.06.2019, ora 15/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 26.06.2019, 03.07.2019, 10.07.2019 si 17.07.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc. 

nr. 
crt Denumire bun mobil Unitate Cantitate 

Valoare de piata 

redusa cu 40% 

(lei) 
1 MASINA DE CUSUT 5 FIRE buc 1 663 
2 MASINA DE CUSUT JK 786E-4-514 buc 1 426,6 
3 MASINA JK-768B-DI-4-514 buc 1 852,6 
4 MASINA DE CUSUT 5 FIRE buc 2 1326 
5 MASINA JK buc 2 1428 
6 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 1 459 
7 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 1 612 
8 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 2 1836 
9 MASINI DE CUSUT Dt 802a buc 1 378,6 
10 MASINA DE CURATAT ATE DOIT DT-F100S buc 6 3358,8 
11 MASINA DE CUSUT dt ft 100s buc 4 1603,2 
12 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 611,4 
13 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 7 2142 
14 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 611,4 
15 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 306 
16 GENERATOR ABUR 2 POSTURI A202 buc 1 897 
17 COMPRESOR CU SURUB - KAESER buc 1 13118,4 
18 REZERVOR DE AER VERTICAL 500L11 BAR CU 

SUPAPA buc 1 952,8 

20 AUTOUTIL MERCEDS BENZ Sprinter furgon, an fabr 
2013, diesel buc 1 27576,6 

21 MASINA DE SPALAT RUFE BOSCH  buc 1 508,2 
22 USCATOR DE RUFE CU CONDENSATOR BOSCH buc 1 514,2 
23 DISTRUGATOR FELLOWES99 buc 1 335,4 
24 SEIF SIGMA buc 1 37,8 
25 ASPIRATOR ASL7 buc 1 109,8 
26 MASA DE CALCAT CU MANECAR buc 2 540 
27 SIRUBA DL7200-BM1-16 LINIAR AUTOMAT buc 10 6474 
28 COMBINA FRIGORIFICA 361L A+ 200CM buc 1 144 
29 MASINA DE CUSUT 4 FIRE buc 4 2244 
30 MASINA DE TAIAT MATERIAL CURRIS 8 buc 3 801 
31 UTILAJ CONFECTII TEXTILE PRESA LIPIT 

TEROMUC buc 1 661,8 

32 IMPRIMANTA INKJET COLOR HP OFFICE JET PRO 
8620 buc 1 135,6 

33 SET CANAPEA buc 1 770,4 
34 MASUTA buc 1 157,8 
35 MASUTA buc 1 59,4 
36 IMPRIMANTA HP DESKJET INK ADV 2645 ALL IN 

ONE buc 1 45 
  Total     72697,8 
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lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
inginerie civilă, specializarea căi 
ferate, drumuri și poduri; 2. studii de 
masterat sau postuniversitare în dome-
niul administrației publice, manage-
ment ori în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice; 3. 
autorizație diriginte de șantier pentru 
domeniul: drumuri, poduri, tunele, 
piste de aviație, transport pe cablu - de 
interes național/județean, eliberată de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice - Inspecto-
ratul de Stat în Construcții; 4. vechime 
în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice - minimum 5 
ani. B. Data, ora și locul de desfășu-
rare a concursului: - proba scrisă:  15 
iulie 2019, ora 10:30, la sediul Consi-
liului Judeţean Gorj; - interviu: în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise, la 
sediul Consiliului Judeţean Gorj. C. 
Candidații vor depune dosarul de 
concurs în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Consiliului Județean Gorj. D. 
Datele de contact: Cornoiu Daniela, 
consilier superior la Compartimentul 
resurse umane, managementul funcției  
publice, Serviciul resurse umane, 
managementul funcţiei publice și al 
unităților sanitare preluate din 
aparatul de specialitate al Consiliul 
Judeţean Gorj, adresa de corespon-
dență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victo-
riei nr. 4, et. 2, camera 241, telefon: 
0372531241, adresă de e-mail: daniela.
cornoiu@cjgorj.ro.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Bihor, cu 
sediul în localitatea Oradea, str. Feldi-
oarei, nr.13, judeţul Bihor, organizează 
concurs, în conformitate cu HG 
nr.286/2011 (*actualizată*), pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contrac-
tuale vacante: Denumirea postului; Nr. 
post; Nivelul de studii; Vechime în 
specialitatea studii lor necesară 
ocupării postului: Asistent medical 
debutant; 1; Postliceale; -nu este cazul. 
Infirmieră debutantă; 3; Medii/Gene-
rale; -nu este cazul. Magaziner; 1; 
Medii; -vechime minim 1 an în specia-
litatea studiilor. Psihopedagog debu-
tant; 1; Superioare; -nu este cazul. Șef 
centru; 1; Superioare; -vechime minim 
2 ani în domeniul serviciilor sociale 
pentru specializările psihologie, asis-
tență socială, sociologie, -experiență 
minim 5 ani în domeniul serviciilor 
sociale pentru specializările juridic, 
medical, economic și al științelor admi-
nistrative. Kinetoterapeut debutant; 1; 
Superioare; -nu este cazul. Infirmieră; 
1; Medii/Generale; -vechime minim 6 
luni în specialitate. Muncitor calificat 
II; 1; Medii/Generale; -vechime minim 
6 ani în specialitate. Educator; 1; Supe-
rioare; -vechime minim 6 luni în speci-
alitatea studiilor. Educator principal; 
2; Superioare; -vechime minim 4 ani în 
specialitatea studiilor. Portar; 1; Medii/
Generale; -nu este cazul. Muncitor 
calificat I; 1; Medii/Generale; -vechime 
minim 9 ani în specialitate. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.07.2019, ora 10.00, la sediul 

instituţiei publice; -Proba interviu în 
data de 15.07.2019, ora 10.00, la sediul 
instituţiei publice. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
DGASPC Bihor, str. Feldioarei, nr.13, 
la  Biroul  Management Resurse 
Umane. Relaţii suplimentare la sediul 
DGASPC Bihor, persoană de contact: 
Caciora Rodica, telefon: 0259.476.371, 
int.108.

l Direcția Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor, cu 
sediul în localitatea Brăila, str.Calea 
Galați, nr.344, județul Brăila, în baza 
Legii 188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei funcții 
publice vacante din cadrul Biroului 
Identificare și Înregistrare Animale 
astfel: -1 post de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent. Condițiile de 
participare la concurs pentru funcția 
publică de execuție vacantă de consi-
lier, clasa I, grad profesional asistent: 
-studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în domeniul 
fundamental științe biologice și biome-
dicale, ramura de știință medicină 
veterinară, domeniul de licență medi-
cină veterinară, specializarea medicină 
veterinară; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice de execuție de consilier, grad 
profesional asistent: minimum 1 an. 
Concursul va avea loc în data de 15 
iulie 2019 (proba scrisă), ora 11.00, iar 
interviul în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la proba scrisă la sediul 
Direcției Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor din Brăila, str.
Calea Galați, nr.344. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Date contact: 
DSVSA Brăila, telefon: 0239.610.689, 
fax: 0239.610.691, adresa de e-mail: 
office-braila@ansvsa.ro, persoană de 
contact: ec.Mures Violeta -consilier, 
grad profesional superior.

l Comuna Cotești, judeţul Vrancea, 
având în vedere prevederile art. 55, 
art. 56 lit. d), art. 57 alin. (5) lit. a), art. 
58 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
188/1999, privind Statutul funcționa-
rilor publici, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare, și ale art. 
19, art.20 alin.(1) lit.c) și art.22 din HG 
nr. 611/2008, cu modificările și comple-
tările ulterioare, anunță organizarea 
examenului sau concursului pentru 
ocuparea funcției publice vacante de 
consilier, clasa I, gradul profesional 
asistent, la Compartimentul Juridic, 
Resurse  Umane ,  S tare  Civ i lă , 
Contracte și Managementul Proiec-
telor, IdPost 452081. Condiții generale: 
art.54 din Legea nr.188/1999, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiții specifice: studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
științe administrative, vechime în 

specialitatea studiilor 1 an, în zilele de: 
15 iulie 2019, ora 10.00 -proba scrisă și 
17 iulie 2019, ora 14.00 -interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la data 
publicării anunțului privind organi-
zarea examenului sau concursului, la 
sediul instituției din Cotești, județul 
Vrancea, la secretarul comisiei de 
concurs. Bibliografia și actele solicitate 
candidați lor pentru dosarul  de 
înscriere sunt afișate la sediul Primă-
riei Comunei Cotești și pe site-ul insti-
tuției: www.primariacotesti.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei Comunei Cotești, la telefon: 
0237.252.111. Secretariatul comisiei de 
concurs va fi asigurat de doamna 
Stănilă Corina, consilier în cadrul 
Aparatului de Specialitate al Prima-
rului  Comunei Cotești ,  județul 
Vrancea.

l Primăria Comunei Feleacu, cu 
sediul în localitatea Feleacu, nr.131, 
județul Cluj, în baza Legii 188/1999, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarele funcții 
publice vacante de execuție: Inspector, 
clasa I, gradul profesional principal, la 
Compartimentul Urbanism -1 post. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă în: -domeniul 
fundamental științe inginerești- 
ramura de știință: inginerie civilă, din 
care specializarea: construcții civile, 
industriale și agricole; căi ferate, 
drumuri și poduri; -minim 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice. 
Inspector, clasa I, gradul profesional 
asistent, la Biroul Buget Finanțe Impo-
zite și Taxe Locale -1 post. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă în: -domeniul fundamental: 
Științe sociale -ramura de știință: 
științe juridice sau științe administra-
tive, specializarea: drept sau adminis-
trație publică; -minim un an vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. Polițist 
local, clasa III, gradul profesional 
debutant, la Compartimentul Poliție 
Locală -1 post. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -vechime nu se cere. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: 
-proba scrisă: data 17.07.2019, ora 
11.00, la sediul instituției; -interviul: în 
termenul prevăzut de art.56 din HG 
nr.611/2008. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției în termen de 
20 zile de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial. Date contact: 
localitatea Feleacu, nr.131, comuna 
Feleacu,  județul  Cluj ,  te l . / fax: 
0264.237.097, persoană de contact: 
Mocan Valeria, secretar comuna 
Feleacu.

l Primăria Comunei Teasc, cu sediul 
în localitatea Teasc, str.Bechetului, 
nr.197, județul Dolj, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 

pentru ocuparea funcției publice 
vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant, Comp.Juridic- 1 
post. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 16 iulie 2019, 
ora 11.00; -Proba interviu în data de 18 
iulie 2019, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul știinţelor 
juridice -specializarea drept; -vechime: 
nu este cazul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Teasc, sat Teasc, str.Bechetului, nr.197, 
județul Dolj. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Teasc, sat 
Teasc, str.Bechetului, nr.197,  județul 
Dolj, persoană de contact: Băltărețu 
Camelia, telefon/fax: 0251.370.788 și 
pe pagina de internet: www.primaria-
teasc.ro.

l Spitalul de Pneumoftiziologie Leor-
deni, cu sediul în localitatea Leordeni, 
str.Coloniei, nr.106, județul Argeș, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual tempoar 
vacant: 1 post îngrijitoare, perioadă 
determinată, în cadrul Secției Pneumo-
logie I, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
unității,  astfel:  1.Proba scrisaă: 
02.07.2019, ora 10.00; 2.Interviul: 
05.07.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
Criterii la angajare: -școală generală; 
Vechime minimă în muncă: -nu este 
cazul. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs până la data 
de 24.06.2019, ora 14.00, la sediul 
Spitalului de Pneumoftiziologie Leor-
deni. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului de Pneumoftiziologie Leor-
deni, persoană de contact: Costache 
Iuliana Cecilia, telefon: 0248.653.695, 
fax: 0248.653.690, e-mail: runos@
spitalleordeni.ro.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Biotehnologii în 
Horticultură Ștefănești-Argeș organi-
zează CONCURS DE RECRUTARE 
pentru ocuparea următoarelor posturi: 
Economist - 1 post; Inginer dezvoltare 
(IDT) - 2 posturi; Paznic -2 posturi; 
Administrator - 1 post; Tehnolog vinifi-
caţie /Oenolog - 1 post; Tehnician 
horticol - 1 post; Muncitor calificat - 1 
post; Mecanizator agricol - 1 post. 
Locul desfășurării concursului: la 
sediul I.N.C.D.B.H. Ștefănești-Argeș, 
Sector Complex Fitotronic, Str. Fito-
tronului nr. 50, în data de 18.07.2019, 
ora 9.00. Înscrierea la concurs se face 
până la data de 04.07.2019, ora 14.00, 
la Secretariatul Institutului, loc. Ștefă-
nești, Șos. București-Pitești nr. 37, jud. 
Argeș. Informaţii cu privire la actele 
necesare pentru participarea la 
concurs și tematica concursului se pot 
obţine de la Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehno-
logii în Horticultură Ștefănești - Argeș, 
sediul în Localitatea Ștefănești, Șos- 

București-Pitești nr. 37, jud. Argeș, 
Compartiment Resurse Umane. Relaţii 
suplimentare se pot obţine și la telefon 
0248-266838 sau 0740313695.

l Primăria Comunei Gura Șuții orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei funcţii publice de 
execuție vacante din cadrul Aparatului 
de Specialitate al Primarului Comunei 
Gura Șuții, judeţul Dâmboviţa: I.
Compartiment Asistență Socială: 1.
consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant -1 post. Pentru ocupare se 
cer: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
vechime -nu este cazul. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Comunei Gura Șuții, judeţul Dâmbo-
viţa, în data de 15.07.2019, ora 10.00 
-proba scrisă și 17.07.2019 -interviul 
-ora 10.00. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 20 
de zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Gura Șuții, judeţul 
Dâmboviţa. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la 
art.49 din HG nr.611/2008, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul Primă-
riei Comunei Gura Șuții. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Gura Șuții și la nr.de telefon: 
0245.682.259.

l Inspectoratul de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier 
-ISCTR organizează concurs, conform 
HG nr.286/23.03.2011, cu modificările 
și completările ulterioare, la sediul din 
București, b-dul Dinicu Golescu, nr.38, 
sector 1, pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante: -consilier 
juridic -două posturi (sediul central); 
-arhivar -un post (sediul central); 
-inspector de trafic rutier -douăzeci 
posturi, în cadrul Inspectoratelor Teri-
toriale și sediul central. Concursul va 
consta într-o probă scrisă, în data de 
10.07.2019, ora 10.00, și un interviu, în 
data de 16.07.2019, ora 10.00. Relații 
suplimentare se pot obține la telefon: 
0725.597-680- 0725.597.679 și pe site-
ul: www.isctr-mt.ro.

l Primăria Orașului Horezu, cu sediul 
în orașul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a unei 
funcţii contractuale de execuție 
vacante la Compartimentul Achiziții 
Publice din cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului Orașului 
Horezu, respectiv inspector de speciali-
tate, gradul IA, astfel: -Data desfășu-
rării concursului: -selecția dosarelor: 
02.07.2019; -proba scrisă în data de 
09.07.2019, ora 13.00; -interviul în data 
de 12.07.2019. Dosarele de înscriere se 
pot depune la sediul instituţiei, 
Compartimentul Resurse Umane, 
Juridic în perioada 18.06.2019-
01.07.2019, ora 16.00. Rezultatele 
selecției dosarelor se vor afișa la avizi-
erul din cadrul Primăriei Orașului 
Horezu în data de 02.07.2019. Condiţii 
de participare la concurs: inspector de 
specialitate, gradul IA: -nr.posturi: 1; 
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-nivel studii: studii superioare absol-
vite cu diplomă de licență în domeniul 
științelor economice; -vechime în 
muncă: minim 7 ani; -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 5 ani. 
Calendarul concursului: -Depunerea 
dosare lor :  t ermen 18 .06 .2019-
01.07.2019; -Selecţia dosarelor: termen 
02.07.2019; -Proba scrisă: 09.07.2019, 
ora 13.00; -Depunere contestaţii proba 
scrisă: 10.07.2019; -Afișarea rezulta-
te lor  după contestaţ i i :  termen 
11.07.2019; -Interviul: 12.07.2019, ora 
12.00; -Rezultatul final al concursului: 
termen 16.07.2019. Bibliografia de 
concurs și actele necesare înscrierii la 
concurs se afișează la sediul instituției. 
Date de contact ale secretarului comi-
siei: Orleanu Elena Cristina, Birou 
Resurse Umane, Juridic, 0250.860.190.

l Primăria Orașului Horezu, cu sediul 
în orașul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a unei 
funcţii contractuale de execuție 
vacante la Compartimentul Asistență 
Socială din cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului Orașului 
Horezu, respectiv inspector de specia-
litate, gradul IA, astfel: Data desfășu-
rării concursului: -selecția dosarelor: 
02.07.2019; -proba scrisă în data de 
09.07.2019, ora 9.00; -interviul în data 
de 12.07.2019. Dosarele de înscriere se 
pot depune la sediul instituţiei, 
Compartimentul Resurse Umane, 
Juridic, în perioada 18.06.2019-
01.07.2019, ora 16.00. Rezultatele 
selecției dosarelor se vor afișa la avizi-
erul din cadrul Primăriei Orașului 
Horezu în data de 02.07.2019. Condiţii 
de participare la concurs: inspector de 
specialitate, gradul IA: -nr.posturi: 1; 
-nivel studii: studii superioare absol-
vite cu diplomă de licență în domeniul 
asistenței sociale; -vechime în muncă: 
minim 7 ani; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 1 an. Calendarul 
concursului: -Depunerea dosarelor: 
termen 18 .06 .2019-01 .07 .2019 ; 
-Selecţia dosarelor: termen 02.07.2019; 
-Proba scrisă: 09.07.2019, ora 9.00; 
-Depunere contestaţii proba scrisă: 
10.07.2019; -Afișarea rezultatelor după 
contestaţii: termen 11.07.2019; -Inter-
viul: 12.07.2019, ora 9.00; -Rezultatul 
f i n a l  a l  c o n c u r s u l u i :  t e r m e n 
16.07.2019. Bibliografia de concurs și 
actele necesare înscrierii la concurs se 
afișează la sediul instituției. Date de 
contact ale secretarului comisiei: 
Orleanu Elena Cristina, Birou Resurse 
Umane, Juridic, 0250.860.190.

l Primăria Comunei Svinița organi-
zează concursul de recrutare pentru 
ocuparea Funcţiei publice de execuţie 
de Inspector clasa I, grad asistent 
debutant din cadrul Compartimen-
tului Contabilitate a aparatului de 
specialitate al Primarului comunei 
Svinița, judeţul Mehedinţi. Condiţii 
specifice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul: ,,Stiințe Economice”; 
-vechime –nu se cere. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
comunei Svinița astfel: -Proba scrisă în 

data de  16.07.2019, ora 10:00; -Inter-
viul în data de  18.07.2019, ora 14:00. 
Relații suplimentare la tel: 0252-
368407.

l Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, în temeiul HG nr. 286/2011, 
anunţă scoaterea la concurs a două 
funcții de execuție vacante de natură 
contractuală din cadrul aparatului 
propriu, în data de 09 iulie 2019, orele 
10,00 proba scrisă.  Interviul se va 
susţine într-un termen de maximum 4 
zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Direcția Generală Politici 
în Industrie Alimentară și Comerț, 
Serviciul Produse Tradiționale și 
Dezvoltare Durabilă. -2 posturi vacante 
de consilier afaceri europene. Condiții 
specifice: -Studii de specialitate: studii 
universitare de licenţă cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă din domeniul știinţelor 
sociale; -Cunoștinţe operare calculator: 
OFFICE –Word, Excel, INTERNET 
-nivel mediu -Cunoștinţe limbă străină 
de circulaţie internaţională –nivel 
avansat (cunoștiințele se vor testa în 
cadrul probei scrise). Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la secreta-
riatul comisiei de concurs în termen de 
10 zile lucratoare de la data publicării, 
persoană de contact, doamna Ionela 
Ștefan–consilier, telefon 021.3072.326, 
e-mail ionela.stefan@madr.ro. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de participare 
precum și actele solicitate candidaţilor 
pentru dosarul de înscriere vor fi afișate 
la sediul instituţiei din B-dul. Carol I 
nr. 2-4, sector 3, București și vor fi 
publicate pe pagina de web www.madr.
ro. Concursul se va desfășura la sediul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale.

l Direcţia Generală de Poliţie Locală 
și Control a Municipiului București cu 
sediul în B-dul Libertăţii nr.18, bl.104, 
sector 5, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual de 
execuție vacant de inspector de specia-
litate (S) 1A, în data de 09.07.2019, ora 
10:00 -proba scrisă și proba interviu în 
data de 11.07.2019, ora 10:00. Pentru 
ocuparea postului sunt necesare studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă și vechime în 
specialitatea studiilor de minim 6 ani 
și 6 luni. Condiţiile de desfășurare și 
participare la concurs, condiţiile speci-
fice ocupării postului contractual de 
execuție vacant, bibliografia se vor 
afișa la sediul Direcției Generale de 
Poliție Locală și Control a Munici-
piului București, pe site-ul instituției 
(www.plmb.ro) și pe portalul posturi.
gov.ro. Dosarele de înscriere se depun 
la Serviciul Resurse Umane, Securitate 
și Sănătate în Muncă din cadrul Direc-
ţiei Generale de Poliţie Locală și 
Control a Municipiului București cu 
sediul în B-dul Libertăţii nr.18, bl. 104, 
sector 5, în termen de 10 de zile lucră-
toare, în perioada 14.06-27.06.2019 
între orele 8,30-15,30. Relaţii supli-
mentare la Serviciul Resurse Umane, 
Securitate și Sănătate în Muncă, 
telefon 021/539.14.25.       

l Direcţia Locală de Evidenţă a 
Persoanelor Sector 6 organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
a două funcţii publice de execuţie 
vacante: -1 post de inspector, clasa I, 
grad profesional asistent, în cadrul 
Biroului Comunicare, Analiză Sinteză, 
Patrimoniu, Logistică.  -1 post de 
inspector, clasa I, grad profesional 
as is tent ,  în  cadrul  Servic iului 
Economic. Concursul se organizează 
la sediul instituţiei din București, str. 
Hanul Ancuţei nr. 4, sector 6, în data 
de 16.07.2019, ora 10:00 proba scrisă. 
Condiţiile de participare la concurs: 
Pentru postul de inspector, clasa I, 
grad profesional asistent, din cadrul 
Biroului Comunicare, Analiză Sinteză, 
Patrimoniu, Logistică: -Studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul Științe ale 
Comunicării. Vechime în specialitatea 
studiilor: 1 an. Pentru postul de 
inspector, clasa I, grad profesional 
asistent,  din cadrul Serviciului 
Economic: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul Economic. 
Vechime în specialitatea studiilor: 1 
an. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 de zile de 
la data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III -a, la sediul instituţiei, respectiv  
în perioada 14.06 -04.07.2019. Biblio-
grafia se afișează pe site-ul și la avizi-
e r u l  i n s t i t u ţ i e i .  I n f o r m a ţ i i 
suplimentare se pot obţine la sediul 
i n s t i t u ţ i e i  ș i  l a  n r.  d e  t e l . : 
021.434.13.31– Serviciul Resurse 
Umane, Juridic, inspector resurse 
umane, Mic Silvia.

l Unitatea Militară 01836 Otopeni din 
Ministerul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru încadrarea a 
șapte posturi de personal civil contrac-
tual, astfel: -1 post contabil șef grad I, 
modulul financiar contabil din cadrul 
UM 01910 Vernești, studii superioare 
în domeniul economic, minim 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor; -1 
post șef birou grad II la biroul drepturi 
bănești (salarizare) și decontări, 
modulul financiar-contabil din cadrul 
UM 01836 Otopeni, studii superioare 
în domeniul economic, minim 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor; -1 
post economist specialist IA, modulul 
financiar-contabil din cadrul UM 
01910 Vernești, studii superioare în 
domeniul economic, minim 6 ani și 6 
luni vechime în specialitatea studiilor; 
-2 posturi contabil IA, modulul finan-
ciar-contabil din cadrul UM 01910 
Vernești, studii medii cu diplomă de 
bacalaureat, minim 6 ani și 6 luni 
vechime în muncă; -1 post casier, 
modulul financiar-contabil din cadrul 
UM 01910 Vernești, studii medii cu 
diplomă de bacalaureat, minim 6 luni 
vechime în muncă. Concursul se va 
desfășura, la sediul U.M. 01836 
Otopeni, astfel: -01.07.2019, până la 
ora 15:00 –data limită de depunere a 
dosarelor; -10.07.2019, începând cu 
ora 10:00 –proba scrisă; -16.07.2019, 

începând cu ora 10:00 –proba interviu. 
Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 
01836 Otopeni, Strada Zborului, nr. 1, 
localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov, 
unde vor fi afișate și detaliile organiza-
torice necesare. Date de contact ale 
s e c r e t a r i a t u l u i ,  l a  t e l e f o n : 
021.350.61.33 int. 229, de luni până 
vineri, între orele 07:00-15:00.

l Unitatea Militară 01810 Mediaș din 
Ministerul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru încadrarea  unui 
post vacant de expert grad I, la 
modulul logistic, studii superioare cu 
diplomă de licență în domeniul 
economic, 6 ani și 6 luni vechime în 
muncă. Concursul se va desfășura, la 
sediul U.M. 01810 Mediaș, astfel: 
-01.07.2019, până la ora 15.00 –data 
limită de depunere a dosarelor; 
-10.07.2019, începând cu ora 09.00 –
proba scrisă; -16.07.2019, începând cu 
ora 09.00 –interviu. Depunerea dosa-
relor și organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 01810 Mediaș, 
Strada Angărul de Sus, nr. 57, locali-
tatea Mediaș, Judeţul Sibiu, unde vor 
fi afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secretari-
atului, m.m.I Frînc Adrian, la telefon: 
0269.844.895 int. 114, de luni până 
vineri, între orele 08.00-15.00.

l Unitatea Militară 01810 Mediaș din 
Ministerul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru încadrarea  unui 
post vacant de muncitor calificat I 
(bucătar), la popotă, studii medii sau 
generale, 6 ani și 6 luni vechime în 
muncă. Concursul se va desfășura, la 
sediul U.M. 01810 Mediaș, astfel:-
01.07.2019, până la ora 15.00 –data 
limită de depunere a dosarelor; 
-11.07.2019, începând cu ora 09.00 –
proba practică; -17.07.2019, începând 
cu ora 12.00 –interviu. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului se 
vor face la sediul U.M. 01810 Mediaș, 
Strada Angărul de Sus, nr. 57, locali-
tatea Mediaș, Judeţul Sibiu, unde vor 
fi afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secretari-
atului, m.m.I Frînc Adrian, la telefon: 
0269.844.895 int. 114, de luni până 
vineri, între orele 08.00-15.00.

l Unitatea Militară 01810 Mediaș din 
Ministerul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru încadrarea  unui 
post vacant de asistent medical prin-
cipal, cabinet medical studii postli-
ceale sanitare, 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Concursul se va 
desfășura, la sediul U.M. 01810 
Mediaș, astfel: -01.07.2019, până la ora 
15.00 –data limită de depunere a dosa-
relor; -10.07.2019, începând cu ora 
12.00 –proba scrisă; -16.07.2019, înce-
pând cu ora 12.00 –interviu. Depu-
nerea dosarelor  ș i  organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 
01810 Mediaș, Strada Angărul de Sus, 
nr. 57, localitatea Mediaș, Judeţul 
Sibiu, unde vor fi afișate și detaliile 
organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, m.m.I 
Frînc Adrian, la telefon: 0269.844.895 
int. 114, de luni până vineri, între orele 
08.00-15.00.

l Unitatea Militară 01915  Cristian 
din Ministerul  Apărării  Naționale,  
organizează concurs pentru încadrarea 
postului vacant de execuție de contabil 
IA, studii medii, vechime în muncă 6 
ani și 6 luni. Concursul se va desfă-
șura, la sediul U.M. 01915 Cristian, 
astfel: -01.07.2019, până la ora 15.00 –
data limită de depunere a dosarelor; 
-09.07.2019, începând cu ora 10.00 –
proba scrisă; -15.07.2019, începând cu 
ora 10.00 –interviu. Depunerea dosa-
relor și organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 01915, Strada 
Eroilor nr. 33, localitatea  Cristian, 
Județul Brașov, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. 
Datele de contact ale secretariatului, la 
t e l e f o a n e l e :  0 3 6 8 / 0 0 1 0 2 6  ș i 
0268/257172, de luni până vineri, între 
orele 08.00-15.00.

l Unitatea Militară 01836 Otopeni din 
Ministerul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru încadrarea  a trei 
posturi vacante de personal civil 
contractual din cadrul U.M. 01910 
Vernești, astfel: -1 post expert grad I, 
modulul logistică, structuri de sprijin 
decizional, studii superioare în dome-
niul economic, minim 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitatea studiilor; -1 
post asistent medical principal, cabinet 
medical, studii postliceale sanitare, 
minim 5 ani vechime în specialitatea 
studiilor; -1 post muncitor calificat I 
(bucătar), popotă, compania sprijin, 
școală profesională de bucătar, minim 
6 ani și 6 luni vechime în muncă. 
Concursul se va desfășura, la sediul 
U . M .  0 1 8 3 6  O t o p e n i ,  a s t f e l : 
-01.07.2019, până la ora 15:00 –data 
limită de depunere a dosarelor; 
-09.07.2019, începând cu ora 10:00 –
proba scrisă; -15.07.2019, începând cu 
ora 10:00 – proba interviu. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului se 
vor face la sediul U.M. 01836, Strada 
Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, 
Judeţul Ilfov, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, la 
telefon: 021.350.61.33 int. 229, de luni 
până vineri, între orele 07:00-15:00.

l Direcţia de Impozite și Taxe Locale 
a Sectorului 5 cu sediul în București, 
str. Mihail Sebastian nr.23, bl.S13, 
sector 5, organizează concurs în data 
de 28.06.2019 ( proba scrisa) -ora 
10:00, pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie temporar vacante, 
după cum urmează: Servicul Urmă-
rire, Încasare și Executare Persoane 
Juridice: -un post inspector, clasa I, 
grad profesional asistent. Concursul se 
va organiza conform calendarului 
următor: -depunerea dosarelor se face 
în termen de maxim 8 zile de la data 
apariţiei anunţului  în Monitorul 
Oficial al României, partea  a-III-a, în 
perioada 14.06.2019 -21.06.2019 la 
sediul DITL Sector 5 din  București 
Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13 
sector 5 -Compartimentul  Resurse 
Umane și SSM; -proba scrisă se va 
desfășura în data de 28.06.2019 ora 
10.00 la sediul DITL Sector 5 din  
București Str. Mihail Sebastian nr.23, 
bl. S13 sector 5; -interviul va avea loc, 
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după proba scrisă, la o dată care va fi 
anunţată ulterior. Condiţiile generale 
pentru participare la concurs, condiţiile 
specific, bibliografia şi atribuţiile din 
fişele de post sunt afişate pe pagina 
oficială ( www.ditl5.ro ),  precum şi la 
avizierul Direcţiei de Impozite şi Taxe 
Locale a Sectorului 5 cu sediul în Bucu-
reşti, str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. 
S13, sector 5. Relaţii suplimentare cu 
privire la acest concurs se pot obţine la 
sediul DITL Sector 5 din Str. Mihail 
Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5, tel. 
0724500552- inspector Carp Simona  în 
cadrul  Compartimentului  Resurse  
Umane şi  SSM, e-mail: carp.simona@
ditl5.ro. 

l Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
de execuţie vacant, pe perioadă nede-
terminată, după cum urmează: 1. şofer, 
gradul profesional I, la Direcția de 
Economică, Finanțare, Gestionare şi 
Management Financiar -Serviciul 
Buget Propriu, Administrativ, Achiziții 
Publice– Compartiment Achiziții 
Publice şi Administrativ din cadrul 
Agenției Naționale pentru Plăți şi 
Inspecție Socială. Nivelul studiilor: 
studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat. Condiții specifice: cate-
gorie permis de conducere grupele B şi 
C. Vechime în muncă şi experiență 
profesională: minim 5 ani. Concursul se 
organizează la sediul Agenţiei Naţio-
nale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
din Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 
7, sector 1, Bucureşti. Data de susținere 
a probei scrise: 09.06.2019, ora 09:00. 
Proba interviu se va susține în data de 
11.06.2019, ora 14:00. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
instituţiei în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, 
respectiv până în data de 28.06.2019 
(inclusiv), ora 13:00. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială www.mmanpis.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. 
de telefon: 021/313.60.84.

l În conformitate cu prevederile Lg. 
nr. 188/1999 şi ale HG. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, Complexul 
Multifuncţional Caraiman organizează 
în data de 15.07.2019, ora 10.00 proba 
scrisă (data şi ora interviului fiind 
comunicate ulterior), concurs în 
vederea ocupării funcţiei publice de 
execuţie  vacante astfel: -1 post consi-
lier I principal în cadrul Serviciului 
Achiziţii Publice Relaţii cu Mass-media 
Secretariat. Condiţii de participare la 
concurs: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalenta în 
ştiinţe juridice; curs perfecţionare în 
,,Comunicare interinstituţională/ admi-
nistraţie”; vechime minim 5 ani în 

specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice. Concursul se va desfă-
şura la sediul Complexului Multifuncţi-
onal Caraiman din Bucureşti, sector 1, 
str. Caraiman nr. 33A. Dosarele de 
concurs trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la art. 
49 alin.(1) din HG nr. 611/2008 şi se 
depun în perioada 14.06 –03.07.2019. 
Bibliografia, atribuţiile prevăzute in fişa 
postului şi alte date necesare desfaşu-
rării  concursului se afisează la sediul 
instituţiei si pe pagina de internet. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul   inst i tuţ ie i  ş i  la  te lefon 
021/224.40.73 int.120.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 
organizează concurs de recrutare în 
data de 08 iulie 2019 -proba scrisă, ora 
10.00, şi în data de 11 iulie 2019 -inter-
viul, ora 10.00, în vederea ocupării 
posturilor contractuale de execuție 
vacante, după cum urmează: -Un post 
de muncitor calificat IV bucătărie la 
Centrul de Îngrijire şi Asistență Bârlad; 
-Un post de îngrijitoare la Centrul de 
Servicii de Recuperare Neuromotorie de 
Tip Ambulatoriu Bârlad; -Un post de 
lucrător social la Centrul de Recuperare 
şi Reabilitare pentru Persoane cu 
Handicap Huşi; -Un post de infirmieră 
la Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
pentru Persoane cu Handicap Huşi; -Un 
post de instructor ergoterapie la Centrul 
de Îngrijire şi Asistență Huşi; -Un post 
de lucrător social la Centrul de Îngrijire 
şi Asistență Huşi; -Un post de instructor 
ergoterapie la Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Râşeşti .  Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune până 
la data de 28.06.2019, la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Vaslui. Dosarul de 
înscriere trebuie să conțină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la art.6 
din HGR nr. 286/2011, actualizată. 
Condițiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează pe site-ul şi la 
sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vaslui. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vaslui şi 
la nr.de telefon: 0235.315.138, int.1110.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr puncte ANRP, decizii de 
compensare emise în baza legii 165. Tel. 
0737.903.170

ÎNCHIRIERI OFERTE 
l Proprietar închiriez apartament 4 
camere, mobilat, utilat lux, B-dul 
Muncii, Braşov. 0722/370135 (17.00- 
19.30).

CITAŢII
l Se citează la Judecătoria Arad în 
data de 27 iunie, ora 8.30, sala 146, 
numita Anton Maricica, cu ultimele 
domicilii cunoscute în oraş Nădlac, str. 
M. Viteazul,  nr.  150, jud. Arad, 
respectiv Nădlac, str. M. Viteazul, nr. 
162, jud. Arad, în proces cu Caluseriu 
Maria Alina şi Caluseriu Vasile, în 
Dosar nr. 4200/55/2019, având ca obiect 

anulare act şi evacuare.

DIVERSE
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită administrator 
judiciar conform incheiere din data de 
07.06.2019 pronunţată de Tribunalul 
Prahova, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal - 
B i r o u l  f a l i m e n t ,  î n  d o s a r u l 
2584/105/2019, anunţă deschiderea 
procedurii generale a insolventei impo-
triva debitoarei Editura Prahova SA 
sediul social: Ploiesti, Str. Democratiei, 
nr. 28A, jud. Prahova, CUI 1357649, 
J29/209/1991. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creantei este 22.07.2019. Termenul 
limită pentru întocmirea tabelului preli-
minar al creanţelor este 12.08.2019. 
Termenul pentru afişarea tabelului 
definitiv este 10.09.2019. Adunarea 
credi tor i lor  are  loc  la  data  de 
19.08.2019 ora 14.00 la sediul adminis-
tratorului judiciar.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administrativ-te-
ritorială podari, din județul Dolj 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr. 52, începând cu data de 
21.06.2019, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primariei PODARI  conform 
art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l Tribunalul Ilfov, cu sediul in judetul 
Ilfov, Oras Buftea, str.Stirbei Voda, 
n r. 2 4 ,  t i t u l a r  a l  p r o i e c t u l u i  
P.U.Z.-“construire Palatul de Justitie 
Ilfov” in Judet Ilfov, Oras Buftea, str.
Stirbei Voda, nr.53A, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a Avizului de Oportunitate al 
Primariei Orasului Buftea, documen-
tatia putand fi consultata la sediul 
Primariei Orasului Buftea. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris 
la Biroul de Urbanism din cadrul 
Primariei Orasului Buftea, cu sediul in 
Judetul Ilfov, Oras Buftea, pta.Mihai 
Eminescu, nr.1, tel.031.824.12.31, de 
luni pana vineri, intre orele 900-1400,  
incepand cu data de 14.06.2019.

l S.C. Tom-Al-Ver Impex S.R.L., 
titular al planului P.U.Z.-,,Construire 
complex comercial, amplasare totem, 
reclame luminoase, amenajare circu-
latii, parcaje si utilitati’’, in Orasul 
Bragadiru, str.Muzelor, nr.1, anunta 
publicul interesat asupra Deciziei 
etapei de incadrare luata in cadrul 
sedintei Comitetului Special constituit 
din data de 08.05.2019, urmand ca 
prima versiune a planului sa fie supusa 
procedurii  de adoptare de catre autori-
tatile competente, fara aviz de mediu. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov 
(tel. 021/4301523) in termen de 10 zile 

calendaristice de la  publicarea anun-
tului.
l Administratorul judiciar Dinu, Urse 
si Asociatii SPRL notifica creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii gene-
rale a insolventei prevazuta de Legea 
nr. 85/2014, impotriva debitoarei S.C. 
Magnus Trust S.R.L. cu sediul in Bucu-
resti, Aleea Stanila nr. 2, bl. H12, sc. 4, 
etaj 4, ap. 18, sector 3, J40/3694/1992, 
CUI 383470, in dosarul 8811/3/2019 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila. Termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admitere 
a creantelor asupra averii debitorului 
-12.07.2019, termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar de 
creante -01.08.2019, termenul de defini-
t i v a r e  a  t a b e l u l u i  c r e a n t e l o r 
-26.08.2019. Termenul pentru continu-
area procedurii a fost fixat la data de 
1 1 . 1 0 . 2 0 1 9 .  P e n t r u  r e l a t i i : 
021.318.74.25.

l SC Pig Elita SRL, cu sediul în sat 
Gologanu, com. Gologanu, județul 
Vrancea, solicită la APM Vrancea obți-
nerea autorizației de mediu pentru 
activitatea de Creşterea porcinelor -cod 
CAEN Rev. 2 0146, ce se desfăşoară la 
punctul de lucru situat în sat Gologanu, 
com. Gologanu, județul Vrancea. Even-
tualele propuneri şi sugestii/observații 
ale publicului privind activitatea menţi-
onată se vor prezenta în scris, sub 
semnătură şi cu datele de identificare, 
de luni până joi între orele 8.00 - 16.00 
şi vineri între orele 8.00 – 14.00, la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Vrancea din Focşani, str. 
Dinicu Golescu,  nr.  2 ,  te lefon: 
0237.216.812, unde se poate consulta şi 
documentația tehnică depusă.

l Această informare este efectuată de 
Ghib losif, reprezentantul locatarilor: 
Cret Claudiu Teodor, Pert Liviu, Pali 
Dorin-Nicodin, Doble loan Ciprian, 
Fitero Lucian-loan, Ghib losif şi Cret 
Calin George, tel.0745.323.979, ce 
intenţionează să solicite de la AN 
„Apele Române” aviz de gospodărire a 
apelor/aviz de amplasament pentru 
realizarea lucrărilor de alimentare cu 
apă şi canalizare pe strada Violetelor 
din municipiul Oradea, jud.Bihor. 
Această investiţie este nouă. Ca rezultat 
al procesului de execuţie vor rezulta 
ape uzate de la gospodăriile de pe 
strada Violetelor, ce se vor evacua în 
căminul existent de pe str.Apateului. 
Această solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Persoanele care doresc să obţină 
informaţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa menţionată. Persoanele care 
doresc să transmită observaţii, sugestii 
şi recomandări se pot adresa solicitan-
tului după data de 14.06.2019.

l SC ADD Utilaje Terasiere SRL, 
titular al proiectului „Exploatarea 
pietrişului şi  nisipului”, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Dolj: efectu-
area evaluării impactului asupra 

mediului şi a evaluării adecvate, în 
cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul 
„Exploatarea pietrişului şi nisipului”, 
propus a fi amplasat în comuna 
Breasta, sat Breasta, extravilan, T72, P 
9/1, P10, P11, județul Dolj. 1.Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Dolj, din Craiova, str.Petru 
Rareş, nr.1, județul Dolj, în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00-16.30, şi vineri, 
8.00-14.00, precum şi la următoarea 
adresă de internet: http://apmdj.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunțului pe pagina 
de internet a APM Dolj. 2.Publicul 
interesat poate depune propuneri în 
ceea ce priveşte conținutul raportului 
privind impactul asupra mediului la 
sediul APM Dolj în termen de 10 zile de 
la data publicării anunțului pe pagina 
de internet a APM Dolj.

l Breazu Nicolae avand domiciliul in 
municipiul Bucuresti, Aleea Bran, Nr.6, 
Bl.89, Sc.2, et.3, ap.31, sector 4 titular 
al planului P.U.Z.-ansamblu locuinte 
individuale si functiuni complementare 
P+1+M, amenajare circulatii si utilitati, 
T12, P32/1/7, 8, 9 comuna Berceni judet 
Ilfov, anunta publicul interesat asupra 
deciziei etapei de incadrare luata in 
cadrul sedintei Comitetului Special 
constituit din data de 20.03.2019 
urmand ca prima versiune a planului sa 
fie supusa procedurii de adoptare de 
catre autoritatile componente fara aviz 
de mediu. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in 
termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului.

l Viericiu Adrian-Catalin avand domi-
ciliul in municipiul Bucuresti, Aleea 
Izvorul Oltullui, nr.1, bl.26, sc.B, et.4, 
ap.30, sector 4  titular al planului 
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si 
functiuni complementare P+1+M, 
amenajare circulatii si utilitati, T26, 
P70/10, 11, 12, 13 comuna Berceni 
judet Ilfov anunta publicul interesat 
asupra deciziei etapei de incadrare 
luata in cadrul sedintei Comitetului 
Spec ia l  const i tu i t  d in  data  de 
20.03.2019 urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii de 
adoptare de catre autoritatile compo-
nente fara aviz de mediu. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris 
la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523)  
in termen de 10 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului

l SC Ver Intermed SRL avand sediul 
in comuna Berceni, Bd.1 Mai, Nr.65, 
et.P, Cam.1,2 titular al planului 
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si 
functiuni complementare P+1+M, 
amenajare circulatii si utilitati, T22, 
P53/1/37/1, 53/38 comuna Berceni judet 
Ilfov anunta publicul interesat asupra 
deciziei etapei de incadrare luata in 
cadrul sedintei Comitetului Special 
constituit din data de 20.03.2019 
urmand ca prima versiune a planului sa 
fie supusa procedurii de adoptare de 
catre autoritatile componente fara aviz 
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de mediu. Observatii/comentarii si 
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A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523)in termen 
de 10 zile calendaristice de la  publi-
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LICITAŢII
l Comuna Miroslava, judetul Iasi, 
organizeaza licitatie publica deschisa in 
data de 26.06.2019 ora 10.00 pentru 
Concesionare teren in suprafata de 
14.318 mp, domeniu privat, intravilan 
localitatea Miroslava, NC.78789, 
comuna Miroslava pentru realizarea 
unui proiect de amenajare a zonei 
centrale; data limita depundere oferte 
26.06.2019, ora 09.00. Caietul de sarcini 
poate fi obtinut de la Biroul Achizitii 
Publice din cadrul Primariei comunei 
Miroslava, judetul Iasi. Costul Caie-
tului de sarcini este de 50 lei.

l SC Bomas Distributions SRL prin 
lichidator, anunta vanzarea la licitatie 
publica bunurilor aflate in patrimoniul 
societatii, respectiv magazine tip 
termopan, pretul de pornire al licitatiei 
fiind redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatiile vor 
avea loc pe data de: 20.06.2019, 
25.06.2019, 27.06.2019, 02.07.2019, 
04.07.2019, 09.07.2019, 11.07.2019, 
16.07.2019, 18.07.2019, 23.07.2019, 
25.07.2019, 30.07.2019, 01.08.2019, 
06.08.2019, 08.08.2019, 13.08.2019, 
15.08.2019, 22.08.2019, 29.08.2019, 
05.09.2019, orele 12.00 la sediul lichida-
torului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7, jud. Prahova. 
Conditiile de participare si relatii supli-
mentare la tel. 0344104525.

l SC At Advertising SRL, prin lichi-
dator, anunta vanzarea la licitatie 
publica bunurilor mobile aflate in patri-
moniul societatii, si anume: Laptop 
Lenovo G50-70 (Procesor Intel I3) la 
pretul de 570 lei + TVA, autoturism 
Volkswagen Passat, an fabr. 2011, cmc 
1968, motorina, cutie viteze automata, 
km ~215.000, la pretul de 43.350 lei + 
TVA. Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
22.04.2019 si a regulamentului de parti-
cipare la licitatie. Pretul de pornire al 
licitatiei este cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe data 
de: 20.06.2019, 27.06.2019, 04.07.2019, 
11.07.2019, 23.07.2019, 30.07.2019, 
06.08.2019, 13.08.2019, 20.08.2019, 
27.08.2019 orele 12.30 la sediul lichida-
torului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
Bl. 33S1 Cab. 7B Et. 7. Conditiile de 
participare si relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l SC Ascent Activ Development SA, 
prin lichidator, anunta vanzarea la lici-
tatie publica a bunurilor mobile si 
imobile aflate in patrimoniul societatii, 
respectiv: teren extravilan in suprafata 
de 17853 mp din acte, 17856 mp supr. 
masurata, situat in Paulesti, la pretul 
de 205.350 lei + TVA, autoturism Dacia 
Logan, an fabr. 2006, la pretul de 2.550 
lei + TVA. Licitatiile publice au loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor 
din 08.11.2018 si vor avea loc pe data 
de: 20.06.2019, 27.06.2019, 04.07.2019, 
11.07.2019, 23.07.2019, 30.07.2019, 

06.08.2019, 13.08.2019, 20.08.2019, 
27.08.2019 orele 12.00, la sediul lichida-
torului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
Bl. 33S1, Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de 
participare in caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar si 
relatii suplimentare la tel. 0344104525.

l S.C. Citadin S.A. IASI, cu sediul in 
Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, organi-
zeaza “licitatie deschisa”, cu oferte de 
pret in plic inchis, in vederea atribuirii 
contractului de achizitie: prestare 
servicii cu buldoexcavator. Procedura 
de achizitie se va desfasura conform 
prevederilor “Regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea achiziti-
ilor” al SC Citadin SA Iasi. Pentru 
participare la procedura de achizitie, 
ofertantii trebuie sa indeplineasca 
conditiile cerute in “Documentatia de 
achizitie”. Documentatia de achizitie 
va fi postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana pe 
data de 24.06.2019 pe baza de cod unic 
de acces, ce va fi comunicat doar 
persoanelor care solicita in scris accesul 
la documentatie cu date de identificare 
clara si cu declaratie pe propria 
raspundere privind siguranta informa-
tiilor pentru evitarea introducerii unor 
virusi in sistemul informatic al socie-
tatii. Criteriul care va fi aplicat pentru 
evaluarea ofertelor: pretul cel mai 
scazut. Documentatia de ofertare va fi 
depusa la sediul SC Citadin SA pana la 
data de  24.06.2019, ora 10:00. Deschi-
derea ofertelor va avea loc la data de 
24.06.2019, ora 12:00, la sediul S.C. 
Citadin S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot obtine la 
tel.: 0751048290.

l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, 
organizează licitaţie publică deschisă in 
data de 25.06.2019 pentru: Concesio-
nare  teren in suprafata de 1000mp, 
domeniu privat, intravilan sat Prosel-
nici, NC.87845, comuna Miroslava, ora 
09.00; Data limita depundere oferte: 
24.06.2019, ora 16.00; Concesionare 
teren in suprafata de 10000mp, 
domeniu privat, intravilan sat Horpaz, 
NC.77733, comuna Miroslava  ora 
09.30; Data limita depundere oferte: 
24.06.2019, ora 16.00; Concesionare  
teren in suprafata de 50mp, domeniu 
privat, extravilan sat  comuna Miro-
slava, T6, parcela F263/2/2/1 ora 10.00; 
Data  l imi ta  depundere  ofer te : 
24.06.2019, ora 16.00. Caietul de sarcini 
poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii 
Publice din cadrul Primăriei comunei 
Miroslava, judeţul Iaşi. Costul Caie-
tului de sarcini este de 50 lei.

l No Limit AMF Speed SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL scoate 
la vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile pornind de la valoarea de 
inventar fara TVA redus ca 50%: 
Copiator Ricoh MP2000 = 885,08 lei, 
Notebook Lenovo Ipad + mouse = 
732,66 lei, Birou = 241,94 lei, Hard 
extern Verbatim 1 TB = 116,82 lei, 
Telefon Vodafone Smaert Speed 6 = 
63,57 lei, Telefon IPHONE 4 16GB = 
554,58 lei, 2 Telefon Samsung Galxy S6 
= 1.016,39 lei. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare şi vor 

depune documentele de participare la 
licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
18.06.2019, ora 15:00 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 25.06.2019 si 02.07.2019 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Radcar Autoserv SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare in bloc prin licitaţie publică la 
valoarea de evaluare redus cu 50% de 
22.375,50 lei (lampi, oglinzi, geamuri 
oglinzi, aripi, capace oglinzi, suporturi, 
bar i ,  gr i le ,  capace,  ornamente , 
bandouri, trepte, panouri, f lapsuri, 
spoilere, faruri, carenaje, capete bara, 
filtre), vanzare prin licitaţie publică la 
valoarea de evaluare redusa cu 50% 
mijloace fixe (1 cabina de vopsit, 
testere, sist regl geometrie roti, eleva-
toare, mobilier; valorile de vanzare vor 
fi obtinute de la lichidatorul judiciar) si 
bunuri mobile la valoarea de evaluare 
redus cu 50% autoutilitara Dacia 
Papuc-PH 33 RDC, camion 2 usi, an 
fabricatie 2005, diesel-2.150,00 lei. 
Preturile nu contin TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în data de 
19.06.2019, ora 14/30 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 26.06.2019,  03.07.2019, 
10.07.2019 si 17.07.2019 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l FC Petrolul SA prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publica in bloc 
pornind de la valoarea de evaluare 
redus cu 50%, respectiv suma de 
112.011,06 lei fara TVA bunurile 
mobile din patrimoniul debitoarei 
situate in incinta stadionului “Ilie 
Oana” - stadion (dulapuri,mese, 
comode, TV, aere conditionate, cusete, 
instalat ie  sonorizare,  instalat ie 
iluminat, etc). Lista bunurilor se va 
consulta la sediul lichidatorului judi-
ciar. Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 18.06.2019, ora 13/00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800.În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
25.06.2019, 02.07.2019, 09.07.2019 si 
16.07.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Concordia Com SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile-stoc de marfa-1.510 pozitii 
(electrocasnice, IT - huse, carcase, 
cabluri, adaptoare, surse, acumulatori, 
mufe) pornind de pretul de 146.967,51 
lei reprezentand valoarea de inventar 
redusa cu 50% cu TVA inclus si cu un 
discount pentru vanzarea fortata de 

30%. Lista stocului de marfa se va 
consulta la sediul lichidatorului judi-
ciar. Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie 
cu o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în data de 18.06.2019, 
ora 15/00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
25.06.05.2019, 02.07.2019, 09.07.2019 si 
16.07.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Consiliul Local Al Comunei Borca, 
Judeţul Neamţ, cod fiscal 2614139 tel/
fax 0233 268 005, 0233 268 000, organi-
zează licitaţie publică deschisă cu plic 
închis sigilat  în data de 09 iulie 2019  
ora 10.00  în vederea vînzării următoa-
relor bunuri, care aprțin domeniului 
privat al comunei: - 709 mp teren curti 
constructii si neproductiv din domeniul 
privat al comunei Borca. Documentaţia 
de atribuire se pune la dispoziţia 
oricărei persoane interesate pe suport 
de hârtie la biroul achizitii publice, 
achitând 50 lei, potrivit HCL nr. 25 din 
29.03.2019. Data limită de depunere a 
ofertelor este 08 iulie 2019 ora  15,00 
într un singur exemplar la sediul 
Primăriei Borca. Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc în 
data de 09 iulie 2019 ora  10,00  la 
sediul Primăriei Borca. Instanţa 
competentă în soluţionarea litigiilor 
apărute este secţia de contecios admi-
nistrativ a Tribunalului Neamţ, locali-
tatea  Piatra  Neamţ,  s tr.  B-dul 
Repub l i c i i  n r.  16  t e l e fon  / fax 
02330212294. Caietele de sarcini pot fi 
procurate contracost de la sediul Consi-
liului Local Borca, biroul achizitii 
publice.

l Debitorul Vialis Edil SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1. Autoturism Mercedes E 250 
CDI, fabricatie 2012, pret pornire lici-
tatie -6.545,00 Euro exclusiv TVA; 2. 
Autoturism Mercedes C 200 CDI, 
fabricatie 2005, pret pornire licitatie 
–3.245,00 Euro exclusiv TVA; 3. Auto-
turism Skoda Octavia, fabricatie 2008, 
pret pornire licitatie –2.145,00 Euro 
exclusiv TVA; 4. Autoturism Dacia 
Logan MCV, fabricatie 2008, pret 
pornire licitatie –1.100,00 Euro exclusiv 
TVA; 5. Autoturism Fiat Barcheta, 
fabricatie 1995, pret pornire licitatie 
–900,00 Euro exclusiv TVA; 6. Mijloace 
fixe, apartinand Vialis Edil SRL in 
valoare de 38.573,87 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul Regulamentului de licitatie 
pentru autoturisme este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. -Pretul de pornire al 
licitatilor pentru autoturisme si mijloa-
cele fixe apartinand Vialis Edil SRL, 
reprezinta 55% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun in parte. 
Listele cu aceste bunuri pot fi obtinute 
de la lichidatorul judiciar cu un telefon 
in prealabil la 021.318.74.25; Partici-
parea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO16 
BACX 0000 0017 0714 6000 deschis la 
UniCredit Bank SA, pana la orele 14 
am din preziua  stabilita licitaţiei, a 

garantiei de 10% din pretul de pornire 
a licitatiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietului de sarcini si 
Regulamentului de licitatie pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, de 
la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
autoturisme si mijloacele fixe, prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data 
de 20.06.2019, ora 11.00, iar daca bunu-
rile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 27.06.2019;  04.07.2019; 
11.07.2019; 18.07.2019, ora 11.00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 
44A, Judet Prahova. Pentru relatii 
supl imentare sunati  la  te lefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si 
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan.

l Continental 2000 SPRL vinde prin 
licitație publică în data de 19 iunie 
2019, ora 10.00, bunurile următoarelor 
societăți comerciale aflate în faliment: 
SMOG 4X4 SRL -1.Land Rover Range 
Rover, an fabricație 2008, Diesel, 
200kw, culoare albastru, funcțională, 
caroser ie  cu  pete  de  corodare , 
406.108km -21.618 Lei; 2.Dacia Logan, 
an fabricație 2008, Diesel, 1461cmc, 
50kw, funcțională, caroserie cu pete de 
corodare, 299.000km -5177Lei; 3.Stoc 
de marfă -accesorii auto -22.298Lei. 
MAGO TRANSPORT SRL -1. Teren 
intravilan situat în com.Vâlcele, jud.
Covasna, în suprafață de 65.121mp. 
Preț: 1.79EUR/mp -116.567 Euro; 2.
Fermă situată în loc.Araci, str.După 
Garduri, nr.351, județul Covasna, 
î n s c r i s ă  î n  C F  n r.  2 3 3 6 8 ,  n r. 
cad.23368-C1 a loc.Vâlcele, compusă 
din teren intravilan în suprafață de 
4824mp, atelier depozit combustibil 
WC -235mp, şopron metalic -540mp, 
adăpost animale -873 mp şi sală de 
muls -282mp. Preț total: 207.385Lei. 
TRANS KURIER SRL -1.Teren de 
construcție intravilan situat în locali-
tatea Arcuş,  jud.Covasna- zona 
„folyam” -în suprafață de 5800mp. 
Preț: 262.000Lei; 2.Teren de construcție 
intravilan situat în localitatea Arcuț, 
jud.Covasna- zona „folyam” -în supra-
față de 7600mp. PUZ -Depozite 
Vamale Arcuş. Terenurile sunt situate 
lângă depozitele vamale Arcuş, la o 
distanță de cca.250m de DN12, ce leagă 
Sf.Gheorghe de Miercurea Ciuc. Preț: 
362.000Lei. Şedințele de licitație se vor 
relua săptămânal, în fiecare miercuri, 
la ora 10.00, până la data vânzării. 
UNIVERSAL TEHNOPROIECT SRL 
-Teren intravilan în suprafață de 
6000mp situat în loc.Codlea, județul 
Braşov, în apropiere de Mecanica 
Codlea. Terenul are acces auto, iar apa, 
canalizare, electricitate, gaze se află în 
apropiere -57.400Lei .  THOMAS 
MOBIL IMPEX SRL -1.Cherestea de 
stejar 20mc -22.800Lei. 2.Dispozitiv de 
aplicat adeziv -215 Lei. Maşină de 
şfefuit  HEESEMANN -6475Lei. 
F i e r ă s t r ă u  p e n d u l a r  - 4 3 1 L e i . 
PHORTOS SECURITY SRL -1. Dacia 
Solenza, an fabricație 2004, Benzină, 
1390cmc, 55kw, funcțională, uzură 
caroserie, 129.834km -1471 Lei; 2.
Volkswagen Golf, an fabricație 1997, 
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Benzină, 1598cmc, 55kw, uzură caro-
serie, funcțională, 216.842 km -897Lei. 
ENIMED PRIM SRL -Electrocardio-
graf cu 12 canale BTL 08 LT EKG 
-4300Lei .  BYPOL CARGO SRL 
-Cauciucuri rulate -iarnă, diverse 
mărimi și tipuri -31buc. Preț infor-
mativ: 100Lei/buc. TIP TRANS SRL 
-Teren intravilan în suprafață de 
7357mp situat în loc.Zagon -29.590Lei. 
Licitația se va relua săptămânal, în 
ziua de miercuri ,  la  ora 10.00. 
PRODUCTIE FRUMOASA SRL 
-Autotractor Roman forestier, an fabri-
cație 1980, nefuncțional -5.225Lei; 
Semiremorcă transport forestier 
-2.177Lei; Gater Banzic -1.524 Lei; 
Fierăstrău panglică -3.483Lei. ANDRA 
PRODIMEX SRL -Proprietate imobi-
liară, compusă din teren și construcții, 
situată în comuna Sâmbăta de Sus, 
județul  Brașov,  înscr isă  în  CF 
nr.100022. Terenul, conform CF, are o 
suprafață de 8.700mp. Construcția 
„Hală fabricație” are regim de înălțime 
P. Suprafața construită de 1.071,36mp. 
Structură din stâlpi prefabricați din 
beton armat, închidere perimetrială din 
cărămidă, acoperiș grinzi precompri-
mate, învelitoare azbociment ondulat, 
pardoseală ciment. Data PIF este 1985. 
Construcția „Depozit” este o clădire 
construită în anul 1985. Suprafața 
construită de 216mp. Structura de 
rezistență este alcătuită din fundații 
beton, închidere din cărămidă, înveli-
toare azbociment ondulat, pardoseală 
ciment. Construcții speciale: platformă 
betonată. Preţul de pornire la licitaţie 
este de 568.120Lei. LA POSADA DE 
LA ABUELA SRL, construcție situată 
în localitatea Lunca Câlnicului, strada 
Principală, nr.98, compusă din: Restau-
rant D+P+E, în suprafață de 418mp, 
an construcție 2009, restaurant parter 
și etaj funcțional, centrală termică 
Termofarc F1-NSP-înglobată, Ascensor 
înglobat, la prețul de 354.303Lei. În 
cazul în care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, se vor organiza alte trei ședințe de 
l ic i taţ ie  în data de 26.06.2019, 
03.07.2019 și 10.07.2019. Fla&Jo Vision 
SRL, bunuri mobile compuse din: 2buc. 
Mașină de cusut liniară Brother, auto-
mată, la prețul de 943Lei/buc; Mașină 
de termocolat RPS L400 la prețul de 
1.247. Preț total: 3.133Lei. Continental 
2000 SPRL oferă spre vânzare prin 
negociere directă bunurile următoa-
relor societăți comerciale aflate în fali-
ment: PILATIMPEX SRL -Bunuri 
mobile compuse din: Dacia 1304 RI 
nefuncțională, dezmembrată -377Lei; 
fierăstrău cu bandă orizontală FBO 600 
-490Lei; compresor de aer Fortek 
850/500 -1244Lei; dispozitiv de ceapră-
zuit cu panglică -377Lei. BISH IMP 
SRL -casă în loc.Hatuica, com.Cata-
lina, nr.125, județul Covasna, compus 
din bucătărie de vară și grădină, în 
suprafață totală de 622mp; Utilități: 
energie electrică, rețea telefonie, acces 
auto -drum asfaltat. La prețurile de 
pornire se adaugă TVA. Vânzările vor 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
din Sfântu Gheorghe, str.Crângului, 
nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru 
participarea la licitație este obligatorie 
achiziționarea caietului de sarcini. 
Garanția de participare la licitație/
negociere directă este de 10% din prețul 

de pornire. Informații prin e-mail: 
contact@continental2000.ro sau la 
telefoanele: 0267.311.644, 0728.137.515 
și pe pagina de internet: www.conti-
nental2000.ro.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială UAT Comuna  
Seaca de Cîmp, județul Dolj, cu sediul 
în Comuna Seaca de Camp, str.Ion 
Florescu, nr.112, CUI:5002061, tel/fax 
0251.320.017. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: concesio-
narea a două terenuri intravilane 
situate domeniul privat al comunei 
Seaca de Câmp, județul Dolj, în supra-
față de 17.600mp, identificat cu CF 
32364 și respectiv 5.100mp, identificat 
cu CF 32365,  zona agroindustrială. 
3.Informații privind documentația de 
atribuire: În conformitate cu  Hotărâ-
rile Consiliului Local al Comunei Seaca 
de  Câmp,  nr.21-22 /25 .04 .2019 . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: Documentația se ridică pe 
suport de hârtie de la sediul UAT 
Comuna Seaca de Câmp, str.Ion 
Florescu, nr.112, tel/fax: 0251.320.017, 
în baza unei solicitări depuse la Regis-
tratură. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Secretarul Comunei Seaca 
de Câmp, str.Ion Florescu, nr.112, 
județul Dolj. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
r i lor  Ordonanțe i  de  urgență  a 
Guvernului  nr.54/2006:  100Lei . 
3.4.Data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 05.07.2019, ora 16.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: Ofertele se 
depun în plic în l imba română. 
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
08.07.2019, ora 16.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: la sediul 
Primăriei Comuna Seaca de Câmp, str.
Ion Florescu, nr.112. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar original. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 10.07.2019, ora 10.00, Primăria 
Seaca de Câmp, str.Ion Florescu, 
nr.112. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Dolj, str.
Brestei, nr.12, Mun.Craiova. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 21.05.2019.

l UAT Comuna Seaca de Cîmp, 
județul Dolj, cu sediul în Comuna 
Seaca de Câmp, str. Ion Florescu, 
n r. 1 1 2 ,  C U I :  5 0 0 2 0 6 1 ,  t e l / f a x 
0251.320.017, organizează în data de 
09.07.2019 licitație publică pentru 
închirierea unui teren intravilan în 
suprafață de 320mp, situat în T80, 

P442. Licitaţia se organizează în baza 
HCL nr.23/25.04.2019, iar preţul de 
pornire al licitaţiei va fi de 152Lei/an, 
pentru terenul în suprafață de 320mp. 
Durata de închiriere este de 10 ani de la 
data încheierii contractului de închi-
riere, cu posibilitate de prelungire a 
duratei. Caietul de sarcini al licitaţiei se 
poate procura de la sediul Seaca de 
Cîmp, județul Dolj, cu sediul în 
Comuna Seaca de Câmp, str.Ion 
Florescu, nr.112. Taxa de participare la 
licitaţie este de 100Lei. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 50Lei. 
Condiţii de participare: nu se acceptă 
ofertanţii care înregistrează datorii la 
plata impozitului pe proprietate. Ofer-
tele se depun la sediul Primăriei până 
la data de 05.07.2019, ora 14.00. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul Primăriei Comuna Seaca de 
Câmp, str.Ion Florescu,  nr.112, 
CUI:5002061, tel/fax 0251.320.017, 
zilnic între orele 10.00-14.00.

l Cabinet Individual de Insolventa 
Stefanescu Ovidiu Alin, lichidator 
a u t o r i z a t ,  c u  l e g i t i m a t i a   n r. 
1B2104/2007 emisa de UNPIR, public 
spre cunostinta generala ca in ziua de  
19.06.2019- ora  12 se vinde la licitatie 
publica in localitatea  Rm-Valcea, str. 
Regina Maria , nr. 11, bl C4, sc A ap 1, 
jud.Valcea, averea urmarita, proprie-
tatea S.C. TOTAL NRG GAS  SRL 
Pausesti, jud.Valcea, unitate in lichi-
dare conform Legii 85/2014  si art.  431 
- 433 Cod de procedura civila, constand 
in: - autoutilitara ford  tranzit cu 
numar de inmatriculare VL-12-NRG 
pret de pornire 27466.5lei; - autoutili-
tara ford  tranzit cu numar de inmatri-
culare VL-15-NRG pret de pornire 
25776.7 lei. Toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor de mai sus vor 
incunostiinta lichidatorul societatii( tel. 
0722 740176, 0350 808201 ) inainte de 
data vanzarii. Ofertantii interesati sa 
cumpere aceste bunuri, se vor prezenta 
in locul si ziua vanzarii, pana la acest 
termen, urmand a se prezenta oferte de 
cumparare si sa depuna  pentru S.C. 
“TOTAL NRG GAS  SRL” -in lichi-
d a r e -  c o n t  n r . 
RO11BRMA0999100087630281 deschis 
la BANCA ROMANEASCA Rm-Va-
lcea, cel putin 10% din pretul de ince-
pere a licitatiei, aferent bunurilor 
ofertate. In situatia adjudecarii suma se 
scade din pret, altfel, se restituie.

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi, 
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflată în 
procedura de faliment dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi, prin lichidator judiciar 
asociati prin contract Yna Consulting 
SPRL și Consultant Insolvență SPRL, 
cu sediul ales în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
scoate la vânzare bunuri mobile – auto-
rurisme- diminutate cu 60% față de 
preturile stabilite prin raportul de 
evaluare: 1. Peugeot Partner B66CYZ, 
an fabricatie 2007  - pret de pornire 
licitatie 1620,00 euro echivalentul a 
4760,00 lei; 2. Dacia  Logan MH19CNF, 
an fabricatie 2006 - pret de pornire 
licitatie 600,00 euro echivalentul a 

1760,00 lei;  3.  Dacia Drop Side 
MH14CNF, an fabricatie 2003 - pret de 
pornire licitatie 660,00 euro echiva-
lentul a 1920,00 lei; 4. Bunurile mobile 
mijloace fixe conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti, sau la biroul din 
Dr.Tr. Severin, str .B-dul Iuliu Maniu 
nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap.2, jud.Mehe-
dinti sau la sediul ales al debitoarei SC 
C&C MH Confort SRL din Dr. Tr. 
Severin str. Banovitei, nr. 5, jud.Mehe-
dinţi. (Preturile sunt diminuate cu 75% 
fata de preturile stabilite prin raportul 
de evaluarenr. EXA2/11.01.2014). 5. 
Bunurile mobile obiecte de inventar 
conform listelor ce se pot studia la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, sau la biroul din Dr.Tr. 
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr.20 
bl.KM4, sc.1, ap.2, jud. Mehedinti sau 
la sediul ales al debitoarei SC C&C 
MH Confort SRL din Dr.Tr. Severin str. 
Banovitei, nr.5, jud.Mehedinţi. (Pretu-
rile sunt diminuate cu 75% fata de 
preturile stabilite prin raportul de 
evaluare nr. EXA3/11.01.2014). 6. 
Bunurile mobile obiecte de inventar 
conform listelor ce se pot studia la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti, sau la biroul din Dr.Tr.
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr.20 
bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedinti sau la 
sediul ales al debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL din Dr.Tr.Severin str. 
Banovitei, nr. 5, jud. Mehedinţi. (Pretu-
rile este diminuate cu 75% fata de 
preturile stabilite prin raportul de 
evaluare EXA/4/11.01.2014). 7. Bunu-
rile mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr. 
7A, jud. Mehedinti, sau la biroul din 
Dr.Tr.Severin, str.B-dul Iuliu Maniu 
nr.20 bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedinti 
sau la sediul ales al debitoarei SC C&C 
MH Confort SRL din Dr.Tr.Severin str. 
Banovitei, nr.5, jud.Mehedinţi. (Pretu-
rile sunt diminuate cu 25% fata de 
preturile stabilite prin raportul de 
evaluare nr. 218/24.08.2016). 8. Bunu-
rile mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti, sau la biroul din 
Dr.Tr.Severin, str.B-dul Iuliu Maniu 
nr.20 bl.KM4, sc. 1, ap.2, jud. Mehe-
dinti sau la sediul ales al debitoarei SC 
C&C MH Confort SRL din Dr.Tr.
Severin str. Banovitei, nr.5, jud.Mehe-
dinţi. (Preturile sunt diminuate cu 25% 
fata de preturile stabilite prin raportul 
de evaluare nr. 219/29.08.2016). 9. 
Bunurile mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti, sau la biroul din 
Dr. Tr. Severin, str.B-dul Iuliu Maniu 
nr.20 bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedinti 
sau la sediul ales al debitoarei SC C&C 
MH Confort SRL din Dr.Tr. Severin str. 
Banovitei, nr.5, jud.Mehedinţi. (Pretu-
rile sunt diminuate cu 25% fata de 
preturile stabilite prin raportul de 
evaluare nr. 220/29.08.2016). 10. Bunu-

rile mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, sau 
la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul 
Iuliu Maniu nr.20 bl.KM4, sc.1, ap.2, 
jud. Mehedinti sau la sediul ales al 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL 
din Dr. Tr. Severin str. Banovitei, nr.5, 
jud.Mehedinţi. (Preturile sunt dimi-
nuate cu 25% fata de preturile stabilite 
p r i n  r a p o r t u l  d e  e v a l u a r e  n r. 
222/29.08.2016). 11. Bunurile mobile 
obiecte de inventar si mijloace fixe 
conform listelor ce se pot studia la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, sau la biroul din Dr.Tr.
Severin, str.B-dul Iuliu Maniu nr.20 
bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedinti sau la 
sediul ales al debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL din Dr.Tr.Severin str. 
Banovitei, nr.5, jud.Mehedinţi. (Pretu-
rile sunt diminuate cu 25% fata de 
preturile stabilite prin raportul de 
evaluare nr. 61/02.05.2017). 12. Bunu-
rile mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti, sau la biroul din 
Dr.Tr.Severin, str.B-dul Iuliu Maniu 
nr.20 bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedinti 
sau la sediul ales al debitoarei SC C&C 
MH Confort SRL din Dr.Tr.Severin str. 
Banovitei, nr.5, jud.Mehedinţi. (Pretu-
rile sunt diminuate cu 25% fata de 
preturile stabilite prin raportul de 
evaluare nr. 82/01.09.2017). 13. Bunu-
rile mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, judetul Mehedinti, 
sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. 
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, 
ap. 2, judetul Mehedinti sau la sediul 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL 
din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. 
(Preturile sunt diminuate cu 25% fata 
de preturile stabilite prin raportul de 
evaluare nr. 75/16.08.2018). Preturile 
nu includ TVA. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor mobile 
descrise anterior, o reprezinta sentinta 
nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
i n  d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă 
nr.9465/101/2012. Licitaţia va avea loc 
în localitatea Dr.Tr. Severin, str. Bano-
vitei, nr.5, jud.Mehedinţi la data de 
20.06.2019 orele 14:oo. Licitatia se va 
relua săptămânal în fiecare zi de joi în 
aceeiași locație și aceiași oră. - Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea, a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei si achi-
zitionarea caietului de sarcini pana la 
ziua anterioara zilei cand are loc lici-
tatie la ora 16.00. Cont deschis la BRD 
SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr. 
RO54BRDE260SV42893862600.
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop și pâna la acel termen (ziua 
anteriora zilei cand are loc licitatia 
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pana la ora 16.00) să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor 
mobile sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii la telefon-fax 0744528869, 
0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 ,  0 7 4 5 2 6 7 6 7 6  s a u 
0256/220827, email:office@consul-
tant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.
com, site: www.consultant-insolventa.
ro sau la sediul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uțului, nr.7A, jud.Mehedinţi. Lichi-
dator judiciar asociat, Consultant 
Insolvență SPRL, prin ec. Emil 
Popescu, Yna Consulting SPRL, prin 
ec. Motoi Gogu.

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL – în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.I.C.Brătianu, nr.11A, jud.Mehedinţi, 
J25/460/2005, CIF:17044001, aflată în 
procedura de faliment dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi, prin lichidator judiciar 
societățile profesionale de insolvență 
asociate prin contract Yna Consulting 
SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, 
cu sediul ales în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
scoate la vânzare prin negociere directă 
cu pas de supraofertare conform hota-

rarii adunarii creditorilor din data de 
06.06.2019 bunurile mobile: -Panou 
Gard, Panou imprejmuire si Plasa gard 
- raport de evaluare nr. 4 din proprie-
tatea  SC C&C Mh Confort SRL , 
situate in loc. Dr. Tr. Severin, str. Bano-
viutei, nr. 5, jud. Mehedinti, la pretul de 
20,00 lei/ buc. TVA inclus. Preţul nego-
ciat în condițiile art. 118 din Legea 
85/2006 între SC C&C MH Confort 
SRL prin lichidatorul judiciar Consul-
tant Insolvență SPRL şi  persoana 
fizica B.G. este în sumă de 20,00 lei/buc 
TVA inclus. Pasul de supraofertare 
aprobat de adunarea creditorilor din 
data de 06.06.2019 estre in cuantum de 
5 lei TVA inclus, crescând în mod 
succesiv pentru fiecare supraoferta cu 5 
lei TVA inclus din prețul cel mai mare 
oferit. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise 
anterior, o reprezinta sentinta nr. 
487/2013 din data de 09.09.2013 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
i n  d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă  n r. 
9465/101/2012. Supraofertele se vor 
depune in plicuri sigilate la biroul lichi-
datorului judiciar situat in Dr. Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti, cu scrisoare recomandata 
cu confirmare de primire sau direct cu 
primirea numarului de inregistrare al 

supraofertei, cel mai tarziu pana la 
data de 16.07.2019, fiind insotite in 
mod obligatoriu de dovada achitarii in 
contul unic de insolventa a garantiei de 
participare in valoare de 10% din 
pretul oferit de supraofertant. Partici-
parea la sedinta de supraofertare este 
conditionata de achizitionarea caietului 
de sarcini in suma de 20 lei + TVA, 
depunerea garantiei de participare in 
valoare de 10% din pretul oferit de 
supraofertant in contul unic de insol-
venta al SC C&C MH Confort SRL nr. 
RO54 BRDE 260S V428 9386 2600  
deschis la BRD Dr.Tr.Severin si a 
actelor de identificare ale ofertantului 
si ale reprezentantului acestuia pana la 
termenul limita de depunere a ofertelor. 
Sedinta de supraofertare va avea loc la 
data de 17.07.2019, ora 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, in prezenta tuturor ofertan-
tilor, ocazie cu care acestia fie isi 
mentin oferta pentru bunurile mobile 
oferite spre vanzare, fie supraoferteaza. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de negociere directa 
la termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop şi pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita 

pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, email:of-
fice@consultant-insolventa.ro; exper-
t y n a @ y a h o o . c o m ,  s i t e :  w w w.
consultant-insolventa.ro sau la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi. Lichidator judiciar 
asociat, Consultant Insolvență SPRL, 
prin ec. Emil Popescu Yna Consulting 
SPRL, prin ec. Motoi Gogu.

PIERDERI
l Pierdut atestat Manager transport 
marfă, eliberat de ARR Rm. Vâlcea, pe 
numele Olaru Gheorghe, din comuna 
Muereasca, județul Vâlcea. Se declară 
nul.

l Societatea Mountain Sport S.R.L., 
cu sediul in Sat Porumbacu de Sus, 
Comuna Porumbacu de jos, „zona 
turistica RAUL MARE – FATA 
RAULUI”, Judetul Sibiu, cu Nr. de 
ordine in Registrul Comertului 
J32/1140/02.09.2016 si CUI 30133742, 
anunta pierderea Certificatului Unic 
de Inregistrare seria B, nr.3333772, 
eliberat la data de 05.09.2016. Socie-
tatea il declara nul.

l Societatea Sport Resort S.RL.L., cu 
sediul IN Sat Stoenesti, Comuna 
Floresti-Stoenesti, Str. Principala, nr. 6, 
Judetul Giurgiu, cu Nr. de ordine in 
R e g i s t r u l  C o m e r t u l u i , 
J52/417/06.08.2010 si CUI 27257430, 
anunta pierderea Certificatului Unic 
de Inregistrare seria B, nr. 3315379 
eliberat la data de 21.07.2016.  Socie-
tatea il declara nul.

l Pierdut contract vânzare -cumpă-
rare casă, emis de Orizont SA pe 
numele Dobrin Elena şi Dobrin Ion.

l Pierdut registru unic de control 
(sediu social) al SC Leander SRL, din 
Bucureşti, str. Niagara nr. 48, sector 1, 
CIF RO18693007, J40/8291/2006. Îl 
declarăm nul.

l Declar pierdute următoarele doc. ale 
SC Vlaciu SRL, J51/461/1993 RO 
3965243; grafic circulaţie al licenţei de 
tarseu seria LT nr. 224226; grafic circu-
laţie al licenţei de traseu seria LT nt. 
224230; grafic circulaţie al licenţei de 
traseu seria LT nr. 224233, emise de 
ARR Călăraşi.

l Dhollandia Romania S.R.L, Sat 
Belciugatele, C. Belciugatele, Bd.Valea 
B e l c i u g a t e l e  1 3 ,  C a l a r a s i , 
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Prognoză-şoc de la Bruxelles. Mergem spre un deficit bugetar interzis în Europa 

România riscă primele sancțiuni
UE pentru o țară cu mână spartă

Camere video anti- 
bătaie, în grădinițe

Joi 9 mai 2019 ∙ Serie nouă ∙ nr. 369 (7681) ∙ 2,8 lei

Programul  
Laptele,  
cornul şi  
lama de ras

n Un fabricant de pâine din Ocna Mureş a prins anul acesta contracte de 34 milioane de lei pentru furnizarea de lapte, cornuri 

şi mere pentru elevi n Firma este celebră pentru numeroasele scandaluri în care a fost implicată - de la mere îngheţate, la 

lapte stricat şi lame de ras în cornurile pentru copii n Protecţia Consumatorilor a amendat, autorităţile au reziliat acordurile, 

dar tot timpul apar contracte noi, ridicând totalul afacerilor cu statul la circa 50 milioane de euro Pag. 5
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Fost ministru, otrăvit cu mercur
Doina Pană, fost ministru al Apelor şi Pădurilor şi 

actual deputat PSD, a dezvăluit că, la sfârşitul anului 

2017, a fost victima unei intoxicaţii cu mercur. Aceasta 

bănuieşte că atacul asupra sa are orginea în zona 

mafiei lemnului, ca urmare a deciziilor pe care le-a luat. 

Doina Pană suspicionează că substanţa otrăvitoare a 

fost strecurată în alimente. Tratamentul-şoc pentru 

eliminarea dozei de mercur a durat 12 zile, însă 

eliminarea totală a substanţei din organism poate 

dura chiar ani de zile.  Pag. 7


