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OFERTE SERVICIU

l Ești pasionat și dornic să lucrezi în 
domeniul frizerie/ coafor într-un salon 
în Anglia? Trimiteti un mail la artene-
valy@clipperscholsey.co.uk cu un CV 
sau sunați pentru mai multe informații 
la: 0731/369794; +447747033383. 
Salariu atractiv (de la 2000 Euro) 
pentru angajatul potrivit.

l Revista de cultură „Familia”, cu 
sediul în Oradea, Piaţa 1 Decembrie, 
nr.12, anunţă scoaterea la concurs/
examen a unui (1) post de redactor, 
grad I, studii superioare cu jumătate 
de normă. Candidaţii trebuie să fie 
absolvenţi de studii superioare și să 
aibă o vechime de cel puţin 3 ani 
vechime în profesiunea de redactor de 
revistă. Concursul se va desfășura la 
sediul instituţiei: Oradea, Piaţa 1 
Decembrie ,  nr.12,  în  data de 
05.11.2018, ora 10.00 (proba scrisă), 
respectiv ora 14.00 (interviul). Dosarele 
de concurs se depun până în data de 
23.10.2018. Datele de contact ale secre-
tariatului concursului: secretar 
Eugenia Soreaţă,  tf .Redacţie: 
0259.414.129.

l Institutul Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în 
localitatea București, str.Dr.Calistrat 
Grozovici, nr.1, în conformitate cu 
prevederile HG 286/2011, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarei 
funcţii contractual vacante, pe durată 
nedeterminată: -1 (un) post muncitor 
calificat II -electrician -Formaţia 
Muncitori Întreţinere Clădiri și Insta-
laţii, Apă, Lumină și Încălzire. 
Concursul se va desfășura la sediul 
institutului, după următorul calendar: 
-Termenul de depunere al dosarelor: 
31.10.2018, ora 13.00; -Testarea psiho-
logică: în data de 08.11.2018, ora 10.00; 
-Proba scrisă: în data de 12.11.2018, 
ora 10.00; -Proba practică: în data de 
16.11.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii medii cu diplomă bacalaureat; 
-categoria de calificare 3 sau 4; -6 ani 
vechime în meserie. 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 
Institutului Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii 
suplimentare la sediul Institutului 
Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balș”, persoană de contact: 
tehnician economist Ştefan Alexan-
dru-Marius, telefon: 021.201.09.80, 
interior: 3055, adresa e-mail: marius.
stefan@mateibals.ro.

l Serviciul Public Gospodărire Locală 
Uricani, din subordinea Consiliului 
Local Uricani, cu sediul în localitatea 
Uricani, str.1 Mai, nr.10, judeţul Hune-
doara, af lat în clădirea Primăriei 
Orașului Uricani, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant, conform HG nr.286/2011, 
modificată și completată de HG 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
-Inspector de specialitate, gradul I -în 
cadrul Compartimentului Transport. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul tehnic; -curs în domeniul 
securităţii și sănătăţii în muncă, cu o 
durată de cel puţin 80 ore; -vechime în 
specialitatea studiilor solicitate, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul tehnic: 
minimum 10 ani. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: Proba scrisă 
în data de 08.11.2018, ora 10.00, la 
sediul instituţiei. Proba interviu în data 
de 14.11.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la data 
de 31.10.2018, ora 15.00, la sediul 
Primăriei Orașului Uricani. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul Serviciului Public 
Gospodărire Locală Uricani, Compar-
timent Contabilitate, Salarizare, aflat 
în clădirea Primăriei Orașului Uricani, 
telefon: 0254.511.121, interior: 225, 
fax: 0254.511.127, e-mail: gospodarire-
uricani@gmail.com sau la secretariatul 
Primăriei Orașului Uricani, cu sediul 
în localitatea Uricani, str.1 Mai, nr.6, 
t e l e f o n :  0 2 5 4 . 5 1 1 . 1 2 1 ,  f a x : 
0254.511.127, e-mail: primariauri-
cani@gmail.com.

l Şcoala Gimnazială „N.I.Jilinschi” 
Vernești, cu sediul în localitatea 
Vernești, strada Şcolii, nr.23, județul 
Buzău, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post aprobat 
prin HG nr.286/2011, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014. Denu-
mirea postului: post vacant contrac-
tual- muncitor cu atribuții de fochist. 
Condiții specifice de participare la 
concurs: -Autorizare de fochist; 
-Nivelul studiilor: medii/școală profesi-
onală; -Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare postului: minim 2 ani. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 8 noiembrie 
2018, ora 9.00, la sediul instituției; 
-Proba practică în data de 8 noiembrie 
2018, ora 13.00, la sediul instituției; 
-Proba interviu în data de 9 noiembrie 

2018, ora 9.00, la sediul instituției. 
Data-limită până la care candidații vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 31.10.2018, ora 12.00, la 
sediul instituției. Date de contact: 
secretariatul școlii, tel.0238.700.380.

l Primăria Comunei Odăile, cu sediul 
în localitatea Odăile, sat Odăile, nr.22, 
judeţul Buzău, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: șofer microbuz școlar, 
număr posturi: 1 (unu), conform art.7 
din HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.11.2018, ora 9.00; -Proba 
practică în data de 09.11.2018, ora 
13.00; -Proba interviu în data de 
09.11.2018, ora 15.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii medii; -posesor permis categoria 
D; -vechime: minim 6 luni; -să fie cetă-
ţeni români, cu domiciliul stabil în 
România; -să cunoască limba română, 
vorbit și scris; -să aibă vârsta minimă 
reglementată de lege; -să mențină 
mașina în stare bună de funcționare, 
tehnic și estetic; -efectuează și alte 
sarcini trasate de UAT Odăile, în 
conformitate cu nevoile unității de 
învățământ și a primăriei; -abilități de 
a relaționa-comunica; -abilități pentru 
munca în echipă; -disponibilitate la un 
program f lexibil. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, și afișare a anunţului la sediul 
Primăriei Comunei Odăile. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Odăile, persoană de contact: 
Vasile Lazărică, telefon: 0769.061.566, 
fax: 0238.525.494, e-mail: primariao-
dailebz@yahoo.com. 

l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul 
în localitatea Făget, str.Spitalului, nr.4, 
judeţul Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractual 
temporar vacante de: -asistent medical 
debutant -un post la Compartimentul 
Obstetrică-Ginecologie; -asistent 
medical debutant -un post la Secţia 
Medicină Internă, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul pentru 
ocuparea posturilor se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 01 
noiembrie 2018, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 01 noiembrie 2018, 
ora 12.00; -Proba interviu în data de 01 
noiembrie 2018, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii generale: -îndeplinesc condi-
ţiile de studii; -nu au fost condamnaţi 
definitiv pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -studii școală postliceală 
sanitară, vechimea în specialitate nu 
este necesară. Candidaţii vor depune 

dosarele de participare la concurs până 
la data de 24 octombrie 2018, ora 
15.00, la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget, str.Spitalului, nr.4. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget, persoană de contact: Chelariu 
Belinda, telefon: 0256.320.860, int.19, 
fax: 0256.320.039.

l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul 
în localitatea Făget, str.Spitalului, nr.4, 
judeţul Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractual 
vacante de: îngrijitoare -un post la 
Secţia Chirurgie Generală, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul pentru 
ocuparea postului se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 08 
noiembrie 2018, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 08 noiembrie 2018, 
ora 12.00; -Proba interviu în data de 08 
noiembrie 2018, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii generale: -îndeplinesc condi-
ţiile de studii; -nu au fost condamnaţi 
definitiv pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -studii școală postliceală 
sanitară, vechimea în specialitate nu 
este necesară. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până 
la data de 31 octombrie 2018, ora 
15.00, la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget, str.Spitalului, nr.4. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget, persoană de contact: Chelariu 
Belinda, telefon: 0256.320.860, int.19, 
fax: 0256.320.039.

l Institutul Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în 
localitatea București, str.Dr.Calistrat 
Grozovici, nr.1, în conformitate cu 
prevederile HG 286/2011, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractual temporar vacante, 
pe durată determinată: -1 (un) post 
asistent medical principal, generalist 
(PL) -Secţia Clinică VIII -Boli Infecţi-
oase HIV/SIDA Copii; -1 (un) post 
asistent medical debutant, generalist 
(PL) -Secţia Clinică VIII -Boli Infecţi-
oase HIV/SIDA Copii; -1 (un) post 
asistent medical debutant, generalist 
(PL) -Secţia Clinică IX -Boli Infecţi-
oase Copii. Concursul se va desfășura 
la sediul institutului, după următorul 
calendar: -Termenul de depunere al 
dosarelor: 24.10.2018, ora 13.00; 
-Testarea psihologică: în data de 
01.11.2018, ora 10.00; -Proba scrisă: în 
data de 05.11.2018, ora 10.00; -Proba 
practică: în data de 09.11.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Asistent medical 
principal, generalist (PL): -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare, conform HG nr. 
797/1997, privind echivalarea studiilor 

absolvenţilor liceelor sanitare, promo-
ţiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare; -examen 
pentru obţinerea gradului de principal; 
-5 ani vechime ca asistent medical. 
Asistent medical debutant, generalist 
(PL): -diplomă de școală sanitară post-
liceală sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; -fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a,  la sediul 
Institutului Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii 
suplimentare la sediul Institutului 
Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balș”, persoană de contact: 
referent Ştefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021.201.09.80, interior: 3055, 
adresa e-mail: marius.stefan@matei-
bals.ro.

l Unitatea Militară Nr. 02433 Bucu-
rești, din Ministerul Apărării Națio-
nale, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de condu-
cere, de personal civil contractual, 
„Contabil șef gr.II” la Centrul de 
Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare 
(studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul economic), cu o vechime în 
specialitatea studiilor de minim 8 ani și 
pentru ocuparea a cinci posturi 
vacante de execuţie, de personal civil 
contractual: „Muncitor calificat IV” la 
Compartimentul coordonare logistică/
Grupa cazarmare, (studii medii), 
adeverinţă de electrician autorizat 
eliberată de  A.N.R.E., minimum tip B, 
minim gradul II, „Fizician”, în Labora-
torul de terapie energii înalte din 
Secția radiobiologie și protecție medi-
cală împotriva efectelor radiațiilor 
ionizante (studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență 
în domeniu), vechime în specialitatea 
studiilor de minim 6 luni, „Consilier 
juridic gr.I” la Microstructura juridic 
(studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul juridic), cu o vechime în 
specialitatea studiilor de minim 3 ani și 
6 luni, „Referent debutant” la 
Compartimentul documente clasifi-
cate, (studii medii cu diplomă de baca-
laureat) și „Paznic” la Formaţia pază 
(absolvent școală generală cu diplomă 
de absolvire), astfel: -09.11.2018, ora 
09.00 -proba scrisă și 15.11.2018,  ora 
09.00 -proba interviului, pentru postu-
rile de: „Contabil șef gr.II” și „Referent 
debutant”; -09.11.2018, ora 12.00 
-proba scrisă și 15.11.2018, ora 12.00 
-proba interviului, pentru posturile de: 
„Muncitor calificat IV”, „Fizician”, 
„Consilier juridic gr.I” și „Paznic”. 
-Data limită de depunere a dosarelor: 
01.11.2018, ora 15.30. Tematica de 
concurs și bibliografia de concurs va fi 
cea corespunzătoare pentru fiecare 
post menționat. Depunerea dosarelor 
și organizarea concursurilor se vor face 
la sediul U.M. 02433, strada Grigore 
Cobălcescu, nr. 24-28, sector 1, Bucu-
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rești, unde vor fi afișate și detaliile 
organizatorice necesare precum și pe 
adresa de internet a unităţii: www.
ccsmm.mapn.ro. Telefon de contact 
secretariat: 021.315.64.53.

l Primăria Șcheia, județul Iași organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
de inspector, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul aparatului de 
specialitate, compartimentul de situații 
de urgență și arhivă. Probele stabilite 
pentru concurs: -selecţia de dosare; 
-probă scrisă; -interviu; Condiţii de 
desfășurare a concursului: -data până 
la care se pot depune dosarele de 
înscriere: în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a; 
-data și ora organizării probei scrise: 
26.11.2018, ora 9,00; -locul organizării 
probei scrise: sediul Primăriei Șcheia, 
județul Iași. -Interviul va avea loc în 
termen de 5 zile  lucrătoare de la data 
probei scrise. Condiţiile de participare 
la concurs: -Condiții de vechime: 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor; 
-Condiții de studii: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în specializarea științe 
administrative sau științe juridice. 
Bibliografia de concurs este afișată la 
sediul Primăriei Șcheia, județul Iași și 
pe site-ul www.scheia.ro.

l Primăria Scheia, judeţul Iași organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant din cadrul apara-
tului de specialitate, compartimentul 
financiar- contabil. Probele stabilite 
pentru concurs: -selecţia de dosare; 
-probă scrisă; -interviu; Condiţii de 
desfășurare a concursului: -data până 
la care se pot depune dosarele de 
înscriere: în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a; 
-data și ora organizării probei scrise: 
05.12.2018, ora 9,00; -locul organizării 
probei scrise: sediul Primăriei Șcheia, 
județul Iași. -Interviul va avea loc în 
termen de 5 zile  lucrătoare de la data 
probei scrise.
Condiţiile de participare la concurs: 
-Condiții de vechime: nu e cazul; 
-Condiții de studii: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în specializarea științe 
economice. Bibliografia de concurs este 
afișată la sediul Primăriei Șcheia, 
județul Iași și pe site-ul www.scheia.ro.

l Univers i ta tea  Tehnică  de 
Construcţii București (U.T.C.B.) cu 
sediul în București, Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, organizează 
concurs, conf. HG nr. 286/2011, pentru 
ocuparea unui post contractual vacant 
de magaziner (M) din cadrul Direcţiei 
Administrative. Condiţii specifice: 
absolvent cu studii medii cu diplomă 
de bacalaureat, cu vechime în muncă 
de minim 5 ani, cunoștinte operare PC 
– Word, Excell – nivel mediu. Data 
limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
31.10.2018 la sediul U.T.C.B., Blocul 
Administrativ, camera nr. 33, în inter-
valul orar: 08:00 – 15:30. Proba scrisă 
va avea loc în data de 07.11.2018, ora 
10:00 la sediul U.T.C.B din Bd. Lacul 
Tei, nr. 122-124, sector 2, Blocul Admi-
nistrativ, camera nr. 104, et.3. Data și 

ora interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Relaţii suplimentare la 
sediul U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, Blocul Adminis-
trativ, camera nr. 33, pe www.utcb.ro 
sau la telefon: 0212421208, persoana 
de contact: Dragomir  Margareta.

l Academia Tehnică Militară „Ferdi-
nand I”, din Ministerul Apărării Naţi-
onale, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante de personal civil contractual, 
astfel: •Consilier juridic gr. IA  în 
Compartimentul asistenţă juridică; 
Condiţii specifice: -Absolvirea cu 
diplomă de licenţă a studiilor univesi-
tare în programul de studii/ domeniul 
de studii Drept; -Vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 8 ani, din care 
cel puţin 5 ani experienţă procesuală 
(înscrisuri din care să reiasă vechimea 
în specialitatea studiilor și experienţa 
procesuală); •Tehnician tr. I în Labora-
torul de sisteme integrate de arma-
ment și apărare CBRN din Centrul de 
excelenţă în sisteme integrate de 
armament și geniu la Facultatea de 
sisteme integrate de armament, geniu 
și mecatronică; Condiţii specifice: 
-Absolvirea cu diplomă de bacalaureat 
a liceului; -Studii de specialitate în 
domeniul armament, muniţii, optică, 
optoelectronică; -Vechime în muncă în 
domeniul armament, muniţii, optică, 
optoelectronică: minim 6 ani și 6 luni; 
•Tehnician tr. I în Laboratorul de 
sisteme autopropulsate din Centrul de 
excelenţă în sisteme autopropulsate și 
tehnologii pentru apărare și securitate 
la Facultatea de aeronave și autovehi-
cule militare; Condiţii specifice: 
-Absolvirea cu diplomă de bacalaureat 
a liceului; -Studii de specialitate în 
domeniul autovehiculelor sau mecanic; 
-Cunoștiinţe minime de specialitate în 
domeniul autovehiculelor sau mecanic; 
-Vechime în muncă în domeniul auto-
vehiculelor sau mecanic: minim 6 ani 
şi 6 luni; •Muncitor calificat III 
(cizmar) la grupa deservire din 
plutonul logistic la Directorul general 
administrativ; Condiţii specifice:  
-Studii medii/ generale; -Certificat de 
calificare în meseria de cizmar; 
-Vechime în muncă în meseria de 
cizmar: minim 3 ani; Concursurile vor 

avea loc astfel:  1. Desfășurarea probei 
de concurs- probă scrisă- 08.11.2018, 
astfel: •Ora 09.00 pentru următorul 
post: -Consilier juridic gr. IA  în 
Compartimentul asistenţă juridi-
că;•Ora 11.00 pentru următoarele 
posturi: -Tehnician tr. I în Laboratorul 
de sisteme integrate de armament și 
apărare CBRN din Centrul de exce-
lenţă în sisteme integrate de armament 
și geniu la Facultatea de sisteme inte-
grate de armament, geniu și mecatro-
nică; -Tehnician tr. I în Laboratorul de 
sisteme autopropulsate din Centrul de 
excelenţă în sisteme autopropulsate și 
tehnologii pentru apărare și securitate 
la Facultatea de aeronave și autovehi-
cule militare; 2. Susţinerea probei 
practice: 08.11.2018, astfel: •Ora 10.00 
pentru următorul post: -Muncitor 
calificat III (cizmar)  la grupa deser-
vire din plutonul logistic la Directorul 
general administrativ; 3. Susţinerea 
interviului: 14.11.2018, astfel: •Ora 
09.00 pentru următorul post: -Consi-
lier juridic gr. IA  în Compartimentul 
asistenţă juridică; •Ora 10.00 pentru 
următorul post: -Muncitor calificat III 
(cizmar)  la grupa deservire din 
plutonul logistic la Directorul general 
administrativ; •Ora 11.00 pentru 
următoarele posturi:
-Tehnician tr. I în Laboratorul de 
sisteme integrate de armament și 
apărare CBRN din Centrul de exce-
lenţă în sisteme integrate de armament 
și geniu la Facultatea de sisteme inte-
grate de armament, geniu și mecatro-
nică; -Tehnician tr. I în Laboratorul de 
sisteme autopropulsate din Centrul de 
excelenţă în sisteme autopropulsate și 
tehnologii pentru apărare și securitate 
la Facultatea de aeronave și autovehi-
cule militare; Data limită de depunere 
a dosarelor:  31.10.2018, ora 14.00. 
Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul Acad-
miei Tehnice Militare „Ferdinand I” 
(U.M. 02648 București), Bulevardul 
George Coșbuc nr.39-49, sector 5, 
București, unde vor fi afișate și deta-
liile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la telefon: 
021.335.46.64 int. 267.

l Regia Publică Locală a Pădurilor 
Săcele RA, având sediul în Mun. 

Săcele, P-ţa Libertăţii, nr.17, organi-
zează concurs/ examen pentru 
ocuparea, pe durata nedeterminată, a 
unui post de pădurar, vacant , în 
cadrul R.P.L.P Săcele R.A. Concursul/ 
examenul va avea loc la punctul de 
lucru din Mun. Săcele, str. Fagului, nr. 
46, judeţul. Brașov, în data de 
06.11.2018, ora 10:00 - proba scrisă și 
ora 13:00 - interviu (proba orală). 
Condiţii de participare: 1. Studii obli-
gatorii: Liceul Silvic; - Școala Profesio-
nală - profil silvic; - Curs calificare 
pădurar. 2. Documentele care vor fi 
solicitate pentru înscriere sunt: a) - 
cerere prin care se solicită aprobarea 
conducătorului unităţii de a participa 
la concursul organizat pentru 
ocuparea postului vacant anunţat; b) - 
curriculum vitae; c) -diplomă ce atestă 
studiile prevăzute la condiţiile de 
participare (original și copie); - d) - 
adeverinţă privind vechimea în muncă 
(dacă este cazul); e) - certificat de 
cazier judiciar; f) - carte (buletin) de 
identitate (original și copie) ; g) - 
adeverinţă medicală eliberată de 
medicul de familie care să ateste starea 
de sănătate , respectiv că este apt 
pentru angajare; h) - recomandare de 
la ultimul loc de muncă din care să 
rezulte profilul profesional și moral 
(dacă este cazul). Dosarele de înscriere 
în vederea participării la concurs/ 
examen se depun în termen de 7 
(șapte) zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului, la punctul de lucru 
al R.P.L.P Săcele R.A din Săcele, str. 
Fagului nr. 46, judeţul. Brașov. Detalii 
referitoare la modul de desfășurare al 
concursului examenului, condiţii de 
participare, termenul de depunere al 
dosarelor de înscriere precum și biblio-
grafia aferentă vor fi afișate la avizi-
erul R.P.L.P Săcele RA de la punctul 
sau de lucru mai sus menţionat. 
Persoană de contact care vă poate 
furniza informaţii în acest scop, este 
d - n a  S z a b o  E l e n a ,  t e l e f o n : 
0268/274.056.

l Școala Gimnazială nr. 2 cu sediul în 
sat Cățelu, comuna Glina, str. Liber-
tății nr. 130, județ Ilfov, Cod Fiscal 
14634610, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante: -1 post de femeie de serviciu. 
Condiţii specifice de participare la 

concurs: -studii medii/ generale; 
-vechime în muncă: peste 20 ani. Data, 
ora și locul de desfășurare a concur-
sului: Proba practică: data 08.11.2018, 
ora 10:00, la sediul instituției. Proba 
interviu: data 12.11.2018, ora 10:00, la 
sediul instituției. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 
zile lucrătoare de la afișare, la sediul 
instituției .  Date contact:  tel . : 
021.467.00.83.

CITAȚII  
l Se citează Botez Costică pârât în 
dosar  9414/245/2018,  termen 
15.11.2018, ora 8.30, C02, Judecătoria 
Iași, reclamant Botez Mariana, divorț.

l Macedon Paula din Comuna 
Ciorăști, Jud.Vrancea, este citată la 
Judecătoria Liești  în data de 
15.11.2018, în proces cu Roșca Mitică 
pentru partaj sucesoral.

l Se citează numita SC Alcor Com 
RO SRL, în calitate de pârât, la data 
de 15 Noiembrie 2018, Sala 4, Complet 
c15, ora 8.30, Judecătoria Iași, în 
dosarul 28704/245/2017 având obiectul 
pretenții și reclamant pe SC Global 
Tech SRL.

l Se citează pentru data de 
31.10.2018, la Judecătoria Caransebeș, 
în dosar nr.1481/208/2018, pârâta 
Pervulescu Maria-Gabriela, cu ultim 
domiciliu cunoscut la Băile Herculane, 
str.Trandafirilor, nr.5, et.4, ap.13, jud.
Caraș-Severin, și ultima reședință 
cunoscută în loc.Ideciu de Sus, nr.95, 
com.Ideciu de Jos, jud.Mureș, în 
proces cu Pervulescu Nicu-Ion, cu 
obiect divorț. În caz de neprezentare, 
judecata se va face în lipsă.

l Se citează numitul Moroșeanu 
-Micle Constantin cu ultimul domiciliu 
cunoscut în satul Obreja nr.55, comuna 
Stănești, jud.Gorj,  la sediul Societății 
Profesionale Notariale Popica-Loghin 
și Bârzu din municipiul Iași, strada 
Nicolina nr.2, bloc C 7, parter, ap.3-4, 
în ziua de miercuri, 14 noiembrie 2018, 
ora 11:00, în calitate de succesibil 
(descendent fiu) pentru a participa la 
dezbaterea procedurii succesorale 
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notariale după defuncta Moroșeanu- 
Micle Elena cod numeric personal 
2300323221131, decedată la data de 
02.06.2016, cu ultimul domiciliu în 
mun. Iași, strada Cerna nr.13.

DIVERSE  
l Administrator Judiciar C.I.I. 
Palaș-Alexandru alina notifică deschi-
derea procedurii generale a insolvenţei 
împotriva SC Ingclub President 
Măneciu SRL din comuna Scorțeni, 
Prahova, CUI 31080468, J29/49/2013, 
la Tribunalul Prahova - dosar 
1741/105/2018, termen înregistrare 
creanțe 15.11.2018, termen tabel preli-
minar 04 decembrie 2018, termen tabel 
definitiv 28 decembrie 2018, ședința 
adunării creditorilor 07 decembrie 
2018 ora 14:00.

l Administrator Judiciar C.I.I. 
Palaș-Alexandru Alina notifică deschi-
derea procedurii generale a insolvenţei 
împotriva SC Sorbrand Advantaje 
Con SRL din Ploiești, Prahova, CUI 
26776251, J29/485/2010, LA Tribu-
nalul Prahova - dosar 3468/105/2018, 
termen înregistrare creanțe 09.11.2018, 
termen tabel preliminar 29 noiembrie 
2018, termen tabel definitiv 21 decem-
brie 2018, ședința adunării creditorilor 
04 decembrie 2018 ora 14:00.

l SZP INVEST SRL, cu sediul în 
București, Șos.București Târgoviște, 
nr.22B, bloc 2, sc.B, parter, Ap.007, 
sector 1, înregistrată la ORC sub nr. 
J40/3596/2000, CUI:12911080, solicită 
de la Agenția de Protecție a Mediului, 
obținerea autorizației de mediu pentru 
obiectivul Restaurant, amplasat în 
București, Nicolae Caramfil, nr.89, 
sector 1. Persoanele fizice sau juridice 
interesate pot depune eventuale 
contestații sau sugestii, la sediul APM 
București, Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, telefon: 021.430.66.77.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Amărăștii de Sus, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.17, 19, 29, 34, 38 
începând cu data de 26.10.2018, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Amărăștii de Sus, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicităţii imobiliare 

nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l SC Rewe Projektenwicklung 
Romania SRL anunta publicul inte-
resat asupra deciziei de emitere a 
deciziei etapei de incadrare revizuita, 
pentru proiectul “Construire magazin 
“Penny Market” si magazin cu 
produse din carne si branzeturi parter, 
accese auto si pietonale, amenajari 
exterioare, sistematizare verticala, 
reclame de fatade si parcare, totem 
publicitar, imprejmuire, bransamente 
la utilitati, montare post trafo, organi-
zare de santier, amenajare drum de 
acces” propus a fi amplasat in com. 
Berca str.1 Decembrie nr.421, 420A, 
jud.Buzau. Decizia autoritatii de 
mediu, precum si informatiile rele-
vante pentru luarea deciziei de revi-
zuire, pot fi consultate la sediul APM 
Buzau din str.Democratiei nr.11 si la 
sediul sc Rewe Projektenwicklung 
Romania Srl din com. Stefanestii de 
Jos, sat Stefanestii de Jos, str.Busteni 
nr.7, jud. Ilfov in zilele de luni-vineri 
intre orele 8-16, precum si la urma-
toarea adresa de internet: http://
apmbz.anpm.ro. Observatiile/contesta-
tiile publicului se primesc la sediul 
autoritatii competente pentru protectia 
mediului din str.Democratiei nr.11, 
municipiul Buzau, in termen de 10 zile 
de la publicare, pana la data de 
26.10.2018.

l Primăria Comunei Ţepu anunţă 
publicul interesat asupra deciziei finale 
a APM Galaţi de încadrare fără 
evaluare de mediu pentru Planul 
„Amenajament Pastoral al pajiștilor 
din comuna Ţepu”, amplasat în 
comuna Ţepu, jud.Galaţi. Motivele 
care au stat la baza luării acestei 
decizii au fost: -Planul nu propune 
proiecte prevăzute în Anexa nr.2 a HG 
nr.445/2009, privind evaluarea impac-
tului anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului; -Suprafaţa 
amenajamentului este de 393,21ha 
repartizată pe 17 trupuri de pășune. 
Planul vizează conservarea pășunilor 
și îmbunătăţirea calităţii acestora prin 
aplicarea următoarelor tratamente: 
-curăţarea suprafeţelor de plante 

dăunătoare; -defrișare mărăcini; -însă-
mânţări de suprafaţă sau supraînsă-
mânţări; -plantaţii forestiere de 
umbră; -în zona analizată prin plan nu 
au fost identificate riscuri pentru sănă-
tatea umană. Zona studiată în cadrul 
planului menţionat nu se suprapune 
cu ariile protejate de interes comunitar. 
Pe amplasamentul planului și în 
imediata apropiere a acestuia nu există 
habitate naturale și/sau specii sălbatice 
de interes comunitar ce pot fi afectate 
de implementarea planului. Planul nu 
afectează direct sau indirect zonele de 
hrănire/reproducere/migraţie. Din 
analiza planului conform criteriilor 
pentru determinarea efectelor semnifi-
cative potenţiale prevăzute în Anexa I 
a HG nr.1.076/2004 s-a constatat că 
planul nu ridică probleme din punct 
de vedere al protecţiei mediului și nu 
prezintă efecte probabile asupra zonei 
din vecinătatea amplasamentului 
studiat. Draftul etapei de încadrare se 
află postat pe site-ul APM Galaţi: 
http://apmgl.anpm.ro, la Reglementări 
-Avizul de mediu -Decizii etapă de 
încadrare.

l Stoian Dumitru-Cristian, Stoian 
Florian, beneficiari ai proiectului PUZ 
-„Lotizare locuinţe individuale P+2E, 
funcţiuni complementare, anexe 
gospodărești și utilitat, nr.cad.61911, 
Tarla 50, Parcela 177/8, Lot 1, nr.
cad.61723, Tarla 50, Parcela 177/8, Lot 
3, oraș Măgurele, jud.Ilfov, anunţă 
publicul interesat asupra parcurgerii 
etapei de încadrare în cadrul ședinţei 
Comitetului Special Constituit din 
data de 26 septembrie 2018, urmând 
ca planul propus să fie supus proce-
durii de evaluare adecvată. Observaţii/
comentarii și sugestii se primesc în 
s c r i s  l a  s e d i u l  A P M  I l f o v 
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02) în 
termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anunţului.

LICITAȚII  
l Școala Gimnazială Principesa 
Margareta, organizează licitaţie, închi-
riere sală de sport în data de 
2 6 . 1 0 . 2 0 1 8 .  D e t a l i i  t e l e f o n ; 
0213351405.

l Tanasa si Asociatii SPRL, in calitate 
de lichidator judiciar al Geani Trans 
Tour SRL, anunta vanzarea in bloc a 

bunurilor mobile apartinand debi-
toarei.  Valoarea totala a bunurilor 
mobile este de 23.000 Euro, TVA 
inclus, la cursul BNR din ziua platii, 
conform Hotararii Adunarii credito-
rilor din data de 12.10.2018. Prima 
vanzare a bunurilor se va organiza in 
data de 24.10.2018, ora 14.00, prin 
licitatie publica cu strigare. In cazul in 
care bunurile nu se vind la primul 
termen de licitatie, incepand cu data 
de 31.10.2018, se vor organiza licitatii 
saptamanal, in fiecare zi de miercuri, 
la aceeasi ora si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor este 
stabilit la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2, 
sc.2, et.5, ap.47, sector 3. Relatii supli-
mentare se pot obtine la tel . 
021.320.14.84/85.

l Anunţ de participare la negociere 
directă pentru concesiune bunuri. 1. 
Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Consiliul Jude-
țean Dâmbovița cu sediul în Târgo-
viște, Piața Tricolorului nr. 1, cod fiscal 
4280205, telefon 0245/207600, fax 
0245/212230, e-mail: consjdb@cjd.ro, 
organizează negociere directă pentru 
concesionarea prin licitație publică a 
Taberei școlare Vânătorul. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul conce-
siunii:  Tabăra școlară Vânătorul, 
aflată în domeniul public al județului 
Dâmbovița, este situată în comuna 
Moroeni, județul Dâmbovița, pe DJ 
714 A care pornește din comuna 
Moroeni (Pucheni) până la cariera 
Lespezi. Tabăra este amplasată pe 
teritoriul Parcului Natural al Munților 
Bucegi, pe valea superioară a râului 
Ialomița, în vecinătatea lacului și 
hidrocentralei Dobrești, la o altitudine 
de 960 m. Tabăra școlară Vânătorul 
este compusă din teren în suprafață 
9.965 mp și construcții în suprafață 
construită de 1.140 mp. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire:  
3.1. Modalitatea prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitare scrisă, de la sediul 
Consiliului Județean Dâmbovița, 
Direcția administrarea patrimoniului, 
etaj VII, camera 128. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului /compartimentului 

din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Consiliului 
Județean Dâmbovița -  Direcția admi-
nistrarea patrimoniului, etaj VII, 
camera 128. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: costul docu-
mentației de atribuire este de 300 lei și 
se achită numerar la casieria Consi-
liului Județean Dâmbovița sau prin 
v i r a m e n t  î n  c o n t u l 
RO41TREZ27121360250XXXXX, 
beneficiar Consiliul Județean Dâmbo-
vița, CUI 4280205. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
22.10.2018. 4. Informaţii privind ofer-
tele:. 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 24.10.2018. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Registra-
tura Consiliului Județean Dâmbovița, 
parter, camera 24. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data și 
locul la care este programată începerea 
procedurii de negociere directă: 
26.10.2018, ora 1100, Consiliul Jude-
țean Dâmbovița, Piața Tricolorului nr. 
1, Sala Vlad Ţepeș, parter.  6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmbo-
vița – Secția Contencios Administrativ 
din Târgoviște, Calea București, nr. 3, 
telefon 0245/612334, fax 0245/216622. 
7. Data transmiterii anunţului negoci-
erii către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 09.10.2018.

l Primăria Municipiului Piatra-
Neamţ anunţă organizarea licitaţiei 
publice deschise în vederea: Vânzării 
bunului imobil - teren proprietate 
privată a municipiului Piatra-Neamţ, 
în suprafaţă de 18 mp, situat în str. 
Florilor, nr.3. Preţul de pornire la lici-
taţie este de 3.396,90 lei, conform HCL 
nr.280 din 27.09.2018. Vânzării bunului 
imobil - teren proprietate privată a 
municipiului Piatra-Neamţ, în supra-
faţă de 23 mp, situat în str.Hangului, 
nr.2. Preţul de pornire la licitaţie este 
de 7.160,40 lei conform HCL nr.280 
din 27.09.2018. Închirierii unui teren 
suprafață de 5 mp, teren proprietatea 
Municipiului Piatra-Neamţ, în vederea 
amplasării unui chioșc cu destinația de 
comerț cu produse nonalcoolice, 
băuturi răcoritoare, cafea, înghețață, 
situat în str. Baltagului, nr.8, în confor-
mitate cu HCL nr.226 din 26.07.2018. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 
119,55 lei/mp/an, conform HCL nr.355 
din 21.12.2017. Licitaţia va avea loc în 
data de 1 noiembrie 2018, ora 16,30 la 
sala de ședinţe a Primăriei munici-
piului Piatra-Neamţ,  cu sediul în str. 
Ștefan cel Mare, nr.6-8. Înscrierile și 
depunerea ofertelor se fac până la data 
de 31 octombrie 2018, ora 16,30, 
inclusiv, la Primăria municipiului 
Piatra-Neamţ, str. Ștefan cel Mare, nr. 
6-8,  Direcția Patrimoniu,zilnic între 
orele 8,00 - 16,30, de unde se poate 
achiziţiona și documentaţia licitaţiei. 
Relaţii suplimentare la telefon 0233/ 
218991, interior 152, zilnic între orele 
8,00-16,30.

l Private Liquidation Group IPURL, 
lichidator judiciar în dosarul nr. 
4518/111/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea 
Procharme S.R.L., CUI: 6190370 
scoate la vânzare prin licitație publică 
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bunurile mobile ale debitoarei, în 
natură Tester diagnosticare; Cabina de 
vopsit Gamma; Aparat sudura univer 
sal TECNA 3450; Braț aspirație 6m; 
Linie exhaustare 2 x 9m; Sistem stațio-
nare exhaustare praf; Elevator 2 
coloane 3,2to; Masa de lucru; Sistem 
video cu camere ind.;  Sistem 
antiefracție; Sistem anti incendiu; 
Rețea de telefon si calculator Mobilier 
sistem rafturi, bunurile urmează a fi 
vândute în bloc la prețul de strigare de 
44.800,00 lei. Licitația va avea loc în 
24.10.2018 ora 12:00 la sediul lichida-
torului judiciar din Oradea str. Avram 
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereușită 
licitația se reia în data de 31.10.2018, 
07.11.2018, 14.11.2018 și 21.11.2018 la 
aceeași oră și în aceeași locație. Lici-
tantul trebuie să achiziționeze un caiet 
de sarcini privind bunurile supuse 
prezentei licitații, contra sumei de 500 
RON+TVA, ce va cuprinde și regula-
mentul de vânzare. Informații 
tel:0359463661 fax: 0359463662 
e-mail: office@plginsolv.ro.

l Private Liquidation Group IPURL 
numit lichidator în dosarul nr. 
1424/111/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea 
Sigma Prescom SRL, J05/841/1991, 
CUI: 70812 scoate la vânzare prin 
licitație publică: 1) imobil, în natură 
teren cu construcție (Calea Clujului, 
nr.25), preț de strigare: 114.560,00 lei. 
2) imobil, în natură parcelă de teren 
neconstruit în suprafață de 360 mp 
(Calea Clujului, nr. 27), preț de stri-
gare: 104.720,00lei. 3) imobil, în natură 
apartament în casă comună (Calea 
Clujului, nr. 29), preț de strigare 
23.360,00lei. 4) imobil, în natură apar-

tament în casă comună (Calea 
Clujului, nr. 29), preț de strigare 
7.280,00lei. 5) bunurile mobile, în speță 
mașini și utilaje din domeniul prelu-
crării metalelor, făcând parte din 
categoria utilajelor de prelucrare prin 
așchiere, precum și bunuri din cate-
goria biroticelor, preț de strigare 
58.640,00lei. Licitația va avea loc în 
data de 24.10.2018 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. Avram 
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereușită 
licitația se va relua în data de 
31.10.2018, 07.11.2018, 14.11.2018, 
21.11.2018 la aceeași oră și adresă. 
Participanți vor trebui să achiziționeze 
un caiet de sarcini în valoare de 500 lei 
+ TVA pentru bunuri mobile și 1.500 
lei + TVA pentru bunuri imobile ce va 
cuprinde și regulamentul de vânzare. 
Cererea de participare la licitație se 
depune la sediul lichidatorului judiciar 
fie personal fie prin fax / e-mail cu cel 
puțin 3 zi înainte de data licitației 
publice. Cererii de participare la lici-
tație i se va anexa dovada achitării 
caietului de sarcini și dovada achitării 
unei garanții de 10% din prețul de 
pornire al bunului pentru care se lici-
tează. Informații suplimentare se pot 
obține de la lichidator: Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@plgin-
solv.ro.

l Anunț negociere directă ”Concesio-
nare „Teren în suprafață de 11.000 
mp.”, identificat prin numărul cadas-
tral  50369,  Cartea Funciară 50369 a 
localității Săcălășeni, pentru realizarea 
investiției: „Hală producţie ferestre și 
uși PVC/Aluminiu”. 1. Informaţii gene-
rale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Săcălășeni, localitatea 
Săcălășeni, strada Unirii, nr.87, județul 
Maramureș, C.I.F. 3627390, cod poștal: 
437280, România, tel.: 0262289333, fax: 
0362780129, e-mail: primaria_sacala-
seni@yahoo.com, www.sacalaseni.ro. 2. 
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: „Teren în suprafață de 
11.000 mp.”, bun public, identificat prin 
numărul cadastral  50369,  Cartea 
Funciară 50369 a localității Săcălășeni, 
pentru realizarea investiției: „Hală 
producţie ferestre și uși PVC/
Aluminiu”.  3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Ofertanţii vor 
prezenta documentele de calificare și 
oferta financiară, conform documenta-
ţiei de atribuire. - Caiet de Sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: prin cerere de la sediul 
Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălă-
șeni, strada Unirii, nr.87, județul Mara-
mureș. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul 
juridic al Comunei Săcălășeni, locali-
tatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, 
judeţul Maramureș. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar: Gratuit. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
23.10.2018, ora 13.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: Ofertele vor fi întoc-
mite conform documentaţiei de atri-
buire. 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 30.10.2018, ora 15.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
sediul Comunei Săcălășeni, localitatea 
Săcălășeni, strada Unirii, nr.87, județul 
Maramureș. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar original și un 
exemplar în copie. 5. Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 31.10.2018, ora 
10.00, sediul Comunei Săcălășeni, loca-
litatea Săcălășeni, strada Unirii, nr.87, 
județul Maramureș. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Județean Mara-
mureș, bd. Republicii, nr. 2A,  Baia 
Mare, telefon: 0262218235, fax: 
0262218209, adresă e-mail: tribu-
nalmm@just.ro, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data comunicării 

rezultatului licitației, cu condiția obliga-
torie de notificare în acest termen a 
Comunei Săcălășeni. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
12.10.2018.

l UAT Comuna Vlădeni, judeţul 
Ialomiţa, organizează licitaţie publică 
deschisă pentru închirierea suprafeţei 
de 96,0761ha teren arabil împărţit în 
40 de loturi cu suprafeţe de 1,00ha, 
3,00ha, 5,00ha, situat în extravilanul 
comunei Vlădeni, judeţul Ialomiţa, 
aflat în Domeniul Privat al Comunei 
Vlădeni, judeţul Ialomiţa. Licitaţia va 
avea loc în data de 31.10.2018, ora 
9.00, la sediul Primăriei Vlădeni, jud.
Ialomiţa. Preţul de pornire al licitaţiei 
este de 1.000Lei/ha/an. Ofertele se 
depun la sediul Primăriei Comunei 
Vlădeni, din strada Mihai Viteazul, 
nr.35, până la data de 30.10.2018, ora 
17.00, primirea solicitărilor de clarifi-
cări până la 25.10.2018. Documentaţia 
de atribuire se poate procura de la 
sediul Primăriei. Relaţii suplimentare 
telefon: 0243.313.631 -dl.Socarici Titi, 
compartimentul Urbanism.

l SC Parc Industrial Câmpia Turzii 
SA (Societate-Administrator al 
Parcului Industrial Câmpia Turzii) 
anunţă public lansarea ofertei de atri-
buire în folosinţă, prin licitaţie publică, 
a 2 (două) parcele de teren disponibile 
(2.444mp, 1.000mp) pentru realizarea 
de investiţii în perimetrul Parcului 
Industrial Câmpia Turzii (str.Lamino-
riștilor, nr.169). Destinaţia parcelei o 
reprezintă Activităţi de producţie/
servicii. Licitaţia publică se va desfă-
șura în ziua de 06.11.2018, ora 14.00, 
la sediul Primăriei Municipiului 
Câmpia Turzii, sala Europa. Depu-
nerea ofertelor se va face în perioada 
17.10.2018-05.11.2018, ora 10.00. 
Relaţii suplimentare referitoare la 
documentaţia de licitaţie, condiţiile de 
participare la licitaţie și calendarul 
licitaţiei pot fi obţinute la sediul SC 
Parc Industrial Câmpia Turzii SA, str.
Laminoriștilor, nr.2-4, zilnic, între orele 
8.00-15.00, de la director Parc Indus-
trial, Remus Matei, tel.0757.675.519, 
sau consilier juridic Cătălin Văsie, 
tel.0745.315.589, ori accesând: www.
parcindustrialcampiaturzii.ro.

l Primăria Comunei Brodina, judeţul 
Suceava, cu sediul în comuna Brodina, 
nr.295A, judeţul Suceava, nr. tel. /fax: 
0230.566.522, organizează licitaţie 
publică la sediul său pentru concesio-
narea în vederea construirii de locu-
inţe, a următoarelor imobile situate în 

intravilanul satului Brodina, comuna 
Brodina, judeţul Suceava: -suprafaţa 
de 700mp teren; -suprafaţa de 800mp 
teren; -suprafaţa de 700mp teren; 
-suprafaţa de 900mp teren; -suprafaţa 
de 660mp teren; -suprafaţa de 700mp 
teren; -suprafaţa de 800mp teren; 
-suprafaţa de 1.000mp teren; -supra-
faţa de 900mp teren. Cererile pentru 
participarea la licitaţie împreună cu 
documentele de participare care se 
pun în plic sigilat se depun la registra-
tura Primăriei Comunei Brodina, 
până la data de 12.11.2018, ora 12.00. 
Caietul de sarcini se poate achiziţiona 
de la Primăria Comunei Brodina. 
Contravaloarea Caietului de sarcini 
este de 65Lei și se achită la casieria 
Primăriei Comunei Brodina. Licitaţia 
publică va avea loc în data de 
12.11.2018, începând cu ora 13.00. 
Relaţii la telefon: 0230.566.522.

PIERDERI  
l Popovici Cosmin Ioan pierdut 
atestat taxi eliberat de ARR Timi-
șoara. Îl declar nul.

l Pierdut CPI marfă nr.0282005000. 
Îl declar nul.

l Pierdut Atestat profesional trans-
port marfă, eliberat de A.R.R. Argeș, 
pe numele Ionescu Nelu Andrei, domi-
ciliat în Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Se declară nul.

l Pierdut legitimație și abonament 
student, emise de SNSPA, pe numele 
Mecheci Noemi. Le declar nule.

l Pierdut certificat ADR cu seria 
115895 pe numele Cebuc Gheorghe. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat international de 
conducator de ambarcatiune de agre-
ment clasa C, D, Nr.46281 emis de 
Autoritatea Navala Romana la data 
28.04.2016, pe numele Popescu Dragoș 
Costin. Declar nul.

l Pirvu Adrian, din Saveni, Ialomita, 
a pierdut cartea de identitate auto 
seria A, nr. 0843354, eliberata de RAR 
Bucuresti in 17.05.1994.

l Pierdute Permis de Conducere si 
Atestat profesional transport Marfa 
emise pe numele Simion Ilie. Le declar 
nule.

l Cabinet Individual Av. Androne 
Erika, CIF 26153164, pierdut contracte 
asistenţă juridică 2011 -2017; împuter-
niciri avocăţești 2011 -2017; facturi 
2011 -2017; chitanţiere 2011 -2017; 
registru jurnal de încasări și plăţi.

l Pierdut certificat de înregistrare al 
Bundă - Gabriel Robert persoană 
a u t o r i z a t ă ,  c o d  u n i c 
35637821/11.02.2016, seria B nr. 
3190492.

l SC Skin Media SRL, CUI 
RO13348504, declara pierderea cartii 
de interventie pentru casa de marcat, 
aferentea casei de marcat -Model 
SMART 258 denumirea comerciala 
SAPEL, cu seria 0707P18497 si seria 
fiscala: MB0356078847.

l SC Harocar SRL, înregistrată în 
Registrul Comerțului J06/534/2007, 
CUI: 21857991, declară pierdute trei 
certificate constatatoare de sediu, 
puncte de lucru. Le declară nule.


