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OFERTE SERVICIU
l Caut sudori autorizați în sudură alumino-
termică la șine de cale ferată pentru 
Germania,  12 euro/oră și  cazare. 
Tel.0049.1517.5813.877.

l Vladiflor Nikall Service SRL angajează: 
ipsosar, dulgher, zidar, izolator termic. Experi-
ență 1 an, engleză- începător, rusă- mediu. 
Relații: 0763.934.313. Angajările în Rusănești, 
jud.Olt.

l SC DMV DINUS SRL angajeaza: 
Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, 
captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, 
parchet  x 10. Oferim salariu motivant, trans-
port, masa, card de sanatate privat. Tel. 0770 
409604.

l Societatea Elprest Gostilele SRL, cu sediul 
în sat Tamadau Mare, com.Tamadau Mare, 
jud.  Calarașsi ,  CUI RO26283962, 
tel.0722694300, angajează 5 muncitori necali-
ficați în agricultură, COD COR921302. 
CV-urile se pot trimite la adresa de mail: 
tancueugen@yahoo.com, până la data de 
20.02.2019. Selecția va avea loc în data de 
21.02.2019.

l Casa Corpului Didactic Dâmbovița scoate 
la concurs 26 posturi experți în cadrul Proiec-
tului INO-PRO -INOvație și PROgres pentru 
o educație școlară de calitate și incluzivă, în 
județul Dâmbovița, ID 104753. Informații 
suplimentare pe pagina web: www.ccd-dam-
bovita.ro și la sediul CCD Dâmbovița -str.
Calea Domnească, nr.127, Târgoviște, 
Dâmbovița.

l Cămin de bătrâni din Sectorul 2 angajează 
infirmieră, bucătăreasă și spălătoreasă. Expe-
rienţa în îngrijirea bătrânilor constituie un 
avantaj. Telefon 0722441267.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Teleorman, cu sediul în Alexandria, 
Str. Dunării, nr. 1, scoate la concurs, în data de 
21.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: Consilier, 
grad profesional asistent - Punct de lucru 
Videle. Condiţii specifice de participare la 

concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 
an; Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfășurare a concursului: 
21.03.2019 - ora 10:00 - proba scrisă. Înscrie-
rile se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în perioada 
18.02.2019-09.03.2019, la sediul AJOFM 
Teleorman. Contact: Secretariatul AJOFM 
Teleorman, tel. 0247.310.115, email ajofm@
tr.anofm.ro.

l Academia Română -Filiala Timișoara, cu 
sediul în Timișoara, Bd.Mihai Viteazu, nr.24, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante de: 2 posturi referent 
de specialitate, gradul IA Achiziții -1 oră pe zi, 
pe durată nedeterminată, în cadrul Academiei 
Române -Filiala Timișoara, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 18.03.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 25.03.2019, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii tehnice superioare absol-
vite cu diplomă de licență sau ciclul I Bologna; 
-vechime în muncă: minim 10 ani vechime, 
din care minin 8 ani în specialitate achiziții; 
-condiție obligatorie curs Expert Achiziții 
Publice pentru Autorități Contractante; 
-competențe /cunoștințe: -competențe Micro-
soft Office, SICAP, cunoașterea legislației în 
domeniul achizițiilor publice, cunoștințe în 
domeniul financiar-contabil, cunoștințe în 
întocmirea planului anual de achiziții și a 
strategiei de achiziții; -abilități: -capacitatea de 
a respecta termenele impuse de legislația în 
vigoare; capacitate de organizare a muncii 
proprii, de gestionare a timpului, de asumare 
a responsabilităților. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Academiei Române -Filiala Timișoara, 
cu sediul în Timișoara, Bd.Mihai Viteazu, 

nr.24, parter, cam.18, Biroul de Resurse 
Umane. Relaţii suplimentare la sediul Acade-
miei Române -Filiala Timișoara, cu sediul în 
Timișoara, Bd.Mihai Viteazu, nr.24, parter, 
cam.18, persoană de contact: Alexandra 
Gheran, telefon: 0739.947.775.

l Centrul de Pregătire pentru Personalul din 
Industrie (CPPI) Bușteni, județul Prahova, 
organizează, în conformitate cu prevederile 
HG nr.286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs pentru urmă-
toarele posturi vacante contractuale de 
execuție: -îngrijitor (cameristă) -4 posturi, 
vacante contractuale de execuție, pe perioadă 
nedeterminată; -îngrijitor (în bucătărie) -1 
post, vacant contractual de execuție, pe peri-
oadă nedeterminată; -muncitor (bucătar) -1 
post, vacant contractual de execuție, pe peri-
oadă nedeterminată; -muncitor (ospătar) -1 
post, vacant contractual de execuție, pe peri-
oadă nedeterminată. Condiții specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor 
-generale sau medii; -vechime în muncă: 3 ani; 
-curs de calificare bucătar/ospătar (pentru 
posturile de muncitor -bucătar și ospătar). 
Concursul se va desfășura conform calenda-
rului următor: -termenul-limită pentru depu-
nerea dosarelor: 04.03.2019; -proba scrisă -în 
data de 12.03.2019, ora 9.00; -proba practică 
-în data de 12.03.2019, ora 12.00; -interviul -în 
data de 12.03.2019, ora 14.00. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul CPPI din 
Bușteni, str.Paltinului, nr.16, județul Prahova, 
la telefon: 0244.321.034, Compartimentul 
Resurse Umane, persoană de contact: Aroiu 
Mihaela și pe site-ul: www.cppibusteni.weebly.
com, secțiunea Carieră.

l Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo 
Constantinescu”, cu sediul în localitatea 
Vălenii de Munte, str. Brazilor, nr.13, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
muncitor întreținere, 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 12 martie 2019, 
ora 9.00; -Proba practică în data de 14 martie 
2019, ora 9.00; -Proba interviu în data de 18 
martie 2019, ora 9.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: minim generale, 
absolvirea școlii profesionale sau a liceului în 
meseria instalator instalații sanitare și de gaze; 
-vechime: minim 3 ani în specialitate. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Liceului 
Tehnologic Agromontan „Romeo Constanti-
nescu” Vălenii de Munte. Relaţii suplimentare 
la sediul instituției, persoană de contact: 
Apostol Carmen, telefon: 0244.281.555.

l Primăria Comunei Stoicănești, județul Olt, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea postului contractual vacant de 
muncitor calificat, treapta profesională III, 
nivel studii medii, în cadrul Compartimen-
tului Administrativ din Aparatul de Speciali-
tate al Primarului Comunei Stoicănești, 
județul Olt. A.Denumirea postului: 1.
Muncitor calificat, treapta profesională III, 
nivel studii medii, în cadrul Compartimen-
tului Administrativ. B.Probe de concurs: 1.
Selecţia dosarelor de înscriere; 2.Proba scrisă; 
3.Interviul. C.Condiţii de participare la 
concurs: a)să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 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 Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare; b)Studii liceale, 
respectiv medii liceale, finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; c)Condiţii minime de 
vechime: nu este cazul; d)Permis de conducere 

categoria B, C. D.Condiţii de desfășurare a 
concursului: 1.Data depunerii dosarelor de 
înscriere la concurs -în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a (ultima zi de 
depunere a dosarelor: 04.03.2019), la sediul 
Primăriei Comunei Stoicănești; 2.Selecţia 
dosarelor de înscriere; 3.Data probei scrise: 
13.03.2019, ora 10.00; 4.Data probei interviu: 
15.03.2019, ora 10.00; 5.Locul desfășurării 
probelor: sediul Primăriei Comunei Stoică-
nești, judeţul Olt. E.Menţiune: Bibliografia, 
actele obligatorii la dosarul de înscriere și 
relaţii suplimentare se pot obţine de la secre-
tarul UATC Stoicănești, județul Olt, telefon: 
0249.487.131.

l Primăria Comunei Dobroești, județ Ilfov, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a func-
ţiei publice de execuţie vacante de: 1 post 
inspector, clasa I, grad profesional asistent 
-Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor -Compartiment 
Evidența Persoanelor. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, Statutul Funcţionarilor 
Publici r2, cu modificările și completările 
ulterioare, la care se adaugă condiţiile de 
participare pentru funcția publică de execuție 
de inspector, clasa I, grad profesional asistent 
-Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor -Compartiment 
Evidența Persoanelor: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în dome-
niul științe economice; -cunoștințe operare în 
domeniul tehnologiei informației -nivel 
avansat; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: minimum 
1 an. Condițiile de desfășurare a concursului: 
-dosarele de înscriere se depun în termen de 
20 zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Dobroești, Cuza Vodă, 
nr.23, comuna Dobroești, judeţul Ilfov. 
Persoană de contact este doamna Tudor 
Natalia-Emanuela, referent, clasa III, grad 
profesional principal, Primăria Dobroești, 
telefon: 021.255.33.20. Data organizării 
concursului: -proba suplimentară (elimina-
torie) în domeniul tehnologiei informațiilor 
-nivelul avansat: 21.03.2019, ora 09.00; -proba 
scrisă: 22.03.2019, ora 10.00; -interviul va avea 
loc în maxim 5 zile lucrătoare de la afișarea 
rezultatelor probei scrise. Locul de desfășurare 
a concursului, inclusiv proba suplimentară 
(eliminatorie) în domeniul tehnologiei infor-
mațiilor -nivelul avansat, va avea loc la sediul 
Primăriei Dobroești, din str.Cuza Vodă, nr.23, 
comuna Dobroești, jud.Ilfov. Alte informaţii 
referitoare la organizarea concursului, proce-
dura de organizare și desfășurare a probei 
suplimentare în domeniul tehnologiei infor-
mațiilor pot fi obţinute la telefon: 
021.255.33.20.

l Ministerul Apelor și Pădurilor cu sediul în 
Calea Plevnei, nr. 46-48, Sector 1, București, 
scoate la concurs, în data de 12.03.2019, la 
sediul ministerului, 1 post contractual de 
execuţie vacant, pe perioadă determinată 
(până la data de 31.08.2019), conform H.G. 
nr.286/23.03.2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare: 1 post de Consilier pentru 
afaceri europene - Direcția afeceri europene și 
relații international. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de execuţie vacantă: 
Pregătire de specialitate - studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției - 1 an; Limbi străine (nece-
sitate și grad de cunoaștere) - Cunoașterea 
unei limbi de circulație internațională (citit, 
scris, vorbit) - engleză/franceză - nivel avansat 
- proba eliminatorie; Cunoștințe operare PC - 
Microsoft Office, Internet - nivel mediu; Apt 

pentru deplasări ocazionale. Programul 
concursului: 12.03.2019 - ora 10.00 - proba 
eliminatorie; 12.03.2019 - ora 14:00 - proba 
scrisă. Data si ora interviului se afișează odată 
cu rezultatul la proba scrisă. Concursul se va 
desfașura la sediul Ministerului Apelor și 
Pădurilor. Termenul limită de depunere a 
dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului privind 
concursul in Monitorul Oficial, partea a -III- 
a, de luni până joi între orele 08.30 - 17.00 și 
vineri între orele 08.30 - 14.30, la sediul Minis-
terului Apelor și Pădurilor, Direcția de comu-
nicare și resurse umane. Relații suplimentare 
se pot obține de la domnul Mihai Cătălin 
Curta - consilier, telefon 021 316 0219.

l Agentia Nationala a Functionarilor Publici 
organizeaza concurs de promovare pentru 
ocuparea functiei publice de conducere 
vacante de sef serviciu analize de laborator si 
asigurarea calitatii din cadrul Laboratorului 
Central pentru Calitatea Semintelor si a 
Materialului Saditor. Concursul se desfasoara 
la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor 
Publici, in data de 01 martie 2019, ora 10:00, 
proba scrisa. Dosarele de inscriere la concurs 
se depun la sediul Agentiei Nationale a Func-
tionarilor Publici, conform OUG 45/2008, in 
perioada 18-25 februarie 2019, inclusive. 
Conditiile de participare sunt: - studii univer-
sitate de licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lunga durata 
absolvite cu diploma de licenta sau echiva-
lenta in unul din urmatoarele domenii de 
licenta: agronomie, horticultura, biotehnologii; 
- studii de masterat sau postuniversitare absol-
vite in domeniul administratiei publice, 
management ori in specialitatea studiilor 
necesare exercitarii functiei publice, in condi-
tiile legii; - vechime in specialitatea studiilor 
necesare exercitarii functiei publice: minimum 
5 ani; - sa fie numiti intr-o functie publica din 
clasa I; - sa nu aiba in cazierul administrativ o 
sanctiune disciplinara neradiata, in conditiile 
legii. Functionarii publici de conducere pot 
promova intr-o functie publica de conducere 
vacanta de nivel superior, conform prevede-
rilor art.140 din Hotararea Guvernului 
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea si dezvoltarea carierei 
functionarilor publici , cu modificarele si 
completarile ulterioare. Relatii suplimentare 
se pot obtine de la doamna Steliana Niculae, 
expert : Bd.Mircea Voda, nr.44 tronsonul III, 
sector 3, Bucuresti, telefon: 0374.112.726, fax: 
0374.112.727 si mail informatii.concurs@
anfp.gov.ro.

l Anunț. Aeroclubul României cu sediul în 
București, bd.Lascăr Catargiu nr.54 sector 1, 
reia concursul suspendat pentru ocuparea 
unui post vacant–personal contractual de 
Pilot Aeronavă CL.III-a LA AT Craiova, în 
data  de 25.02.2019, ora 10.00  proba scrisă, 
respectiv în data 28.02.2019, ora 10.00 
interviu. Relaţii suplimentare se obţin la 
telefon 0372.705.952. Bibliografie: A.Biblio-
grafie generală pentru toate posturile: H.G. nr. 
567/1991-republicată, cu modificările și 
completările  ulterioare,  privind organizarea 
și funcţionarea Aeroclubului României; Legea 
nr.53/2003-republicată-Codul Muncii; Regula-
mentul de Organizare și Funcţionare al Aero-
clubului României-ediţia 2016; Codul de 
Conduită al Aeroclubului României; Legea 
nr.153/2017, privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice; Legea nr. 223/2007 
privind Statutul personalului aeronautic civil 
navigant profesionist din aviaţia civilă din 
România, publicată în M.O.nr.481/18.07.2007 
și Normele metodologice de aplicare a preve-
derilor acestei  legi  aprobate prin 
O.M.1064/2007 publicat în M.O.nr. 
726/26.10.2007; Legea nr.544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public; 
HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor 
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, cu 
modificarile și completările ulterioare. B.
Bibliografie de specialitate pentru postul de 

 Subscrisa S.C.  DUOTRANS SAFARI S.R.L. - în insolvență, cu sediul în Bozovici, FS, 
nr. 87, jud: Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/718/2004, CUI 16769540, vă face 
cunoscut faptul că în data de 06.03.2019, ora 11.00, va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar Licev Grup SPRL, din localitatea Reșița, str. Horea bl. A2, parter, licitația publică 
cu strigare privind vânzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:
 - teren intravilan CF nr. 31388 - 5.000 mp, situat în localitatea Păltiniș, jud. 
Caraș-Severin - 2.700 euro
  - teren intravilan CF nr. 31387 - 5.500 mp, situat în localitatea Păltiniș, jud. 
Caraș-Severin - 3.060 euro
 În cazul în care imobilele scoase la licitație nu se vor vinde la data de 06.03.2019, 
următoarele licitații va avea loc în zilele de 13.03.2019, 20.03.2019, 27.03.2019 la 
aceeași, oră și la același preț.
  Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea 
de 400 lei. Înscrierea la licitație și achiziționarea caietului de sarcini se poate face în 
fiecare zi de luni până vineri, cu excepția zilei în care are loc licitația. Garanția de 
participare la licitație este de minim 10% din prețul de pornire al licitației. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon 0255/212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar. 
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Pilot aeronave Cl.III: Convenţia de la 
Chicago şi cele 19 anexe; Anexa 14 ICAO; 
Ordonanţa Guvernului nr.29/1997 privind 
Codul Aerian civil republicată; Hotărârea 
Guvernului nr.912/2010 pentru aprobarea 
procedurii de autorizare a zborurilor în 
spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor 
în care decolarea şi aterizarea aeronavelor 
civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri 
sau suprafeţe de apă decât aerodromurile 
certificate; RACR LPAN ULM-licenţierea 
piloţilor de aeronave ultrauşoare motoriza-
te-pentru piloţii de aeronave ultrauşoare 
motorizate; RACR CCO ULM-cerinţe de 
certificare şi operaţionale pentru aeronave 
ultrauşoare motorizate-pentru piloţii de aero-
nave ultrauşoare motorizate; Regulamentul 
(UE) nr.996/2010-privind investigarea şi 
prevenirea accidentelor şi incidentelor surve-
nite în aviația civilă; Regulamentul (UE) 
nr.923/2012-de stabilire a regulilor comune ale 
aerului şi a dispozițiilor operaționale privind 
serviciile şi procedurile din navigația aeriană; 
Regulamentul (UE) nr.965/2012-de stabilire a 
cerinţelor tehnice şi a procedurilor adminis-
trative referitoare la operaţiunile aerie-
ne-pentru piloţii de avion, planor, balon; 
Regulamentul (UE) nr. 1178/2011-cerinţele 
tehnice şi procedurile administrative referi-
toare la personalul navigant din aviaţia civi-
lă-pentru piloţii de avion, planor, balon; 
RACR-LTMO, ed.2/2008-limitări privind 
timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru 
personalul aeronautic civil navigant; 
RACR-OPS LAAG, ed.1/2009-operaţiuni de 
lucru aerian şi aviaţie generală-pentru piloţii 
de avion; Manual de Operaţiuni pentru aero-
navele AN-2 ediţia 1, 2017-pentru piloţii de 
avion; Manual de Operaţiuni pentru aerona-
vele cu certificat de tip EASA, ediţia 2, 2018-
pentru piloţii de avion. CALENDARUL de 
DESFĂŞURARE a CONCURSULUI: 25.02. 
2019-proba scrisă, ora 10.00; 25.02.2019-
afişare rezultate proba scrisă, ora 15.00; 
26.02.2019-depunere contestaţii probă scrisă, 
ora 15.00; 27.02.2019-soluţionare contestaţii 
proba scrisă şi afişare rezultat contestaţii 
probă scrisă, ora 13.00; 28.02.2019-interviu, 
ora 10.00; 28.02.2019-afişare rezultate 
interviu, ora 14.00; 01.03.2019-depunere 
c o n t e s t a ţ i i  i n t e r v i u ,  o r a  1 4 . 0 0 ; 
04.03.2019-soluţionare contestaţii interviu şi 
afişare rezultate finale, ora 13.00. Informaţii: 
Candidaţii înregistraţi la concursul suspendat 
işi vor exprima în scris intenţia de a participa 
din nou la concurs la noile date.

l Anunț recrutare Director General al SC 
Salubri SA Aleşd. SC Salubri SA anunţă 
organizarea evaluării /selecţiei candidaţilor 
pentru funcţia de director general în cadrul 
SC Salubri SA, în conformitate cu prevederile 
OUG nr.109/2011, actualizată 2016, privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice. Obiectivul general al SC Salubri SA 
este să dezvolte şi să reabiliteze serviciul de 
salubrizare în vederea îmbunătățirii condiți-
ilor de viață ale cetățenilor şi să sporească 
eficiența cu care aceste servicii sunt realizate. 
Următoarele rezultate strategice sunt aştep-
tate a fi atinse în următorii patru ani: -îmbu-
nătățirea parametrilor de calitate privind 
serviciul de salubrizare; -reducerea cheltuie-
lilor de exploatare raportat la cifra de afaceri; 
-susținerea dezvoltării economico-sociale a 
localităților; -protejarea şi conservarea 
mediului înconjurător. Candidații pentru 
această poziție vor îndeplini cumulativ urmă-
toarele condiții: I.Condiţii generale: -cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în 
România; -cunoaşterea limbii române; 
-cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de 
largă circulaţie; -capacitate deplină de exer-
ciţiu; -persoanele candidate să nu fie incapa-
bile, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnate 
pentru gestiune frauduloasă, abuz de încre-
dere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, 
mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, 
pentru infracţiunile prevăzute de Legea 
nr.656/2002, pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru infracţiunile 
prevăzute la art.143-145 din Legea nr.85/2006, 
privind procedura insolvenţei, cu modificările 
şi completările ulterioare. II.Condiţii specifice: 
-studii superioare de lungă durată cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -experienţă rele-
vantă, în activitatea de conducere a unor 
întreprinderi publice sau a unor societăţi 
comerciale profitabile din domeniul de activi-
tate al societăţii, inclusiv a unor societăţi 

comerciale din sectorul privat; -capacitate de 
analiză şi sinteză, gândire strategică, manage-
ment de proiect; -abilităţi de comunicare, 
orientare către rezultate; -capacitate de luare 
a deciziei şi asumarea răspunderii; -capacitate 
de organizare şi de coordonare; -cunoaşterea 
aprofundată a cadrului legislativ din 
România în materie de colectare a deşeurilor 
nepericuloase, transportarea şi depozitarea 
acestora şi a reglementărilor incidente la nivel 
local, stabilite prin Hotărâri ale Consiliului 
Local din Oraşul Aleşd. Candidații vor 
depune, conform instrucțiunilor de mai jos, 
următoarele documente: -opis; -CV în format 
Europass; -cazier judiciar şi cazier fiscal; 
-copie act de identitate; -copii conforme cu 
originalul după acte de studii; -documente 
doveditoare a experienţei manageriale/copie 
carte de muncă; -adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 
de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate; -decla-
raţie de consimţământ prin care candidatul îşi 
exprimă acordul de a se procesa datele sale 
personale în scopul procedurii de recrutare şi 
selecţie; -declarație pe proprie răspundere 
prin care aplicantul va confirma că nu a fost 
inițiată şi nici nu se află în desfăşurare proce-
dura de natură penală împotriva sa; -decla-
rație pe proprie răspundere prin care 
candidatul va confirma că nu se află într-una 
din situațiile prevăzute la art.6 din OUG 
nr.109/2011, actualizată 2016, privind guver-
nanța corporativă a întreprinderilor publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
-declarație pe proprie răspundere privind 
veridicitatea datelor cuprinse în CV; -proiect 
al unui plan de management strategic al 
societăţii (maximum 2 pagini) care va fi 
susţinut în cadrul interviului; -candidații care 
vor fi selectați pentru a fi înscrişi pe listă 
scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o 
declarație de intenție pe baza scrisorii de 
aşteptări aprobată prin HCL nr.5/2019 şi 
publicată pe site-ul: http://www.alesd-bihor.ro/
index.php/stiri-si-anunturi. Selecţia şi evalu-
area candidaţilor se va efectua în două etape 
succesive, după cum urmează: 1.evaluarea 
eligibilităţii dosarelor, a declarației de intenție 
şi a planului de management; 2.participarea 
la interviu a candidaţilor selectaţi. Selecţia se 
realizează cu respectarea principiilor nediscri-
minării, a tratamentului egal şi a transpa-
renţei. Oraşul Aleşd a ales firma Romarketing 
pentru asistență în procesul de recrutare. 
Candidații trebuie să depună candidaturile 
până în data de 18.03.2019, ora 16.00, ora 
României, personal sau trimise prin poştă la 
adresa Romarketing, Oradea, str.Alexandru 
Vlahuță, nr.3. Documentele vor fi depuse în 
plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru 
funcţia de director general al SC Salubri SA. 
Plicurile ajunse după data şi ora menționate 
nu vor fi luate în considerare. În cazul în care 
plicul nu conține toate documentele solicitate 
mai sus, candidatura nu va fi luată în conside-
rare. Candidaturile vor fi depuse în limba 
română. Modelele de declarații necesare 
pentru dosar sunt disponibile pe bază de 
cerere la adresa: recrutare@romarketing.ro. 
Candidații selectați vor fi anunțați telefonic 
despre data şi sediul la care va avea loc evalu-
area şi interviul.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 4, organizează 
concurs de recrutare, cu respectarea condiţi-
ilor generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, pentru ocuparea următoa-
relor funcţii publice de execuţie vacante: 1. 
Serviciul Juridic -1 post Consilier juridic, 
clasa I, grad profesional Superior. Candidaţii 
trebuie să fie absolvenţi de studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în dome-
niul Ştiinţe Juridice, să aibă vechime minimă 
7 ani în specialitatea studiilor. 2. Serviciul 
Contencios -1 post Consilier juridic, clasa I, 
grad profesional Debutant. Candidaţii trebuie 
să fie absolvenţi de studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în dome-
niul Ştiinţe Juridice, fără condiţii de vechime 
în specialitatea studiilor. 3.Serviciul Inter-
venţii în Regim de Urgenţă –1 post Consilier, 
clasa I, grad profesional Superior. Candidaţii 
trebuie să fie absolvenţi de studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în dome-
niul Asistenţă Socială sau Psihologie, să fie 

posesori ai permisului de conducere categoria 
B, să aibă vechime minimă 7 ani în speciali-
tatea studiilor. Concursul se organizează la 
sediul D.G.A.S.P.C. Sector 4 din Str. Soldat 
Enache Ion nr. 1A, Sector 4, şi va consta în 
susţinerea unei probe scrise, în data de 
21.03.2019, ora 1200, şi proba interviu, la o 
dată comunicată ulterior, în maximun 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 
Dosarele de concurs se depun la sediul Direc-
ţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 4 până la data de 11.03.2019, 
inclusiv, şi trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) 
din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici. Condiţiile 
generale şi specifice de participare la concurs 
şi bibliografia de concurs sunt afişate la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Sector 4, din Str. Soldat 
Enache Ion nr.1A şi pe pagina de internet a 
instituției www.dgaspc4.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul D.G.A.S.P.C. 
Sector 4, Str. Soldat Enache Ion nr. 1A, etaj 1, 
telefon 0726807784, persoana de contact 
Dăbuleanu Stela –Serviciul Resurse Umane 
-Salarizare, e-mail resurse@dgaspc4.ro.

l Primăria Tămădău Mare, judeţul Călăraşi, 
organizează, la sediul primăriei, concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie: 
referent de specialitate II asistent, comparti-
mentul Contabilitate. -proba scrisă: 20 martie 
2019, ora 10.00; -interviul: 22 martie 2019, ora 
10.00.  Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data apariţiei anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Tămădău Mare, Str. Principală nr. 
55, la Compartimentul Relaţii cu publicul. 
Condiţiile generale de participare la concurs: 
conform art. 54 din Legea nr. 188/1999. 
Condiţiile specifice de participare la concurs:  
-studii superioare de scurta durata absolvite 
cu diplomă de licenţă; -vechime în speciali-
tatea studiilor: 8 luni; -cunoştinţe de operare 
pe calculator.  Bibliografia şi actele necesare 
înscrierii la concurs sunt afişate la avizier şi pe 
site.

l Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a Secto-
rului 5 cu sediul în Bucureşti, str. Mihail 
Sebastian nr.23, bl. S13, sector 5, organizează 
concurs în data de  04.03.2019 (proba scrisă)-  
ora 10.00, pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante, după cum 
urmează: Serviciul Urmărire, Încasare şi 
Executare Persoane Fizice- un post inspector 
clasa I, grad profesional superior. 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 18.02.2019-  25.02.2019 la sediul 
DITL Sector 5 din  Bucureşti Str. Mihail 
Sebastian nr.23, bl. S13 sector 5- Comparti-
mentul  Resurse Umane şi SSM; -proba scrisă 
se va desfăşura în data de 04.03.2019 ora 
10.00 la sediul DITL Sector 5 din  Bucureşti 
Str. Mihail Sebastian nr.23, bl. S13 sector 5; 
-interviul va avea loc, după proba scrisă, la o 
dată care va fi anunţată ulterior. Conditiile 
generale pentru participare la concurs, condi-
ţiile specifice, bibliografia şi atribuţiile din 
fişele de post sunt afişate pe pagina oficială 
(www.ditl5.ro),  precum şi la avizierul Direc-
ţiei de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 
cu sediul în Bucureşti, 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. 0724500063- inspector 
principal Samoila Cristina în cadrul Compar-
timentului Resurse  Umane şi SSM, e-mail: 
samoila.petruta@ditl5.ro.

l Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a Secto-
rului 5 cu sediul în Bucureşti, str. Mihail 
Sebastian nr.23, bl. S13, sector 5, organizează 
concurs în data de 21.03.2019 (proba scrisă)- 
ora 10.00, pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie vacante, după cum urmează: 
Serviciul Constatare şi Impunere Persoane 
Juridice: -un post referent, clasa III, grad 
profesional superior. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -depunerea 
dosarelor se face în termen de maxim 20 zile 
de la data apariţiei anunţului  în Monitorul 
Oficial al României, partea a III -a, în peri-
oada 18.02.2019- 11.03.2019 la sediul DITL 
Sector 5 din  Bucureşti Str. Mihail Sebastian 
nr.23, bl. S13 sector 5- Compartimentul 
Resurse Umane şi SSM; -proba scrisă se va 
desfăşura în data de 21.03.2019 ora 10.00 la 
sediul DITL Sector 5 din  Bucureşti Str. 

Mihail Sebastian nr.23, bl. S13 sector 5; -inter-
viul va avea loc, după proba scrisă, la o dată 
care va fi anunţată ulterior. Condiţiile gene-
rale 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 Bucureşti, 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: secretariat@
ditl5.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Ilfov organizează, în temeiul HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, concurs pentru ocuparea a două 
posturi vacante contractuale pe perioadă 
nedeterminată de timp, repartizate de la 
bugetul din venituri proprii-activitate curentă, 
corespunzător funcţiilor contractuale de 
execuție din cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov, după cum 
urmează: -1 post de consilier, gr.IA, în cadrul 
Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secreta-
riat şi Petiții -Biroul Resurse Umane, Secreta-
riat şi Petiții. Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului: -Studii de specialitate: 
studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență, specializarea: administraţie publică, 
juridică, economică, tehnică, management, 
filosofie etc.; -Vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 6 ani şi 6 luni; -Abilităţi comuni-
care; -Disponibilitatea de a se perfecționa; 
-Cunoştinţe operare calculator. -1 post de 
referent, tr.IA, din cadrul Serviciului Publici-
tate Imobiliară -Compartimentul Documente 
Birouri Notariale, repartizat de la bugetul din 
venituri proprii-activitate curentă, cu contract 
individual de muncă pe durată nedetermi-
nată de timp. Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului: -Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -Vechime în muncă: 
minim 6 ani şi 6 luni; -Excelente abilități de 
comunicare, amabilitate şi muncă în echipă; 
-Capacitate de asimilare rapidă a informați-
ilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, 
atenție la detalii, minuțios, perseverență; 
-Comportament profesional integru şi 
conduită ireproşabilă; -Cunoştinţe operare 
calculator. Data-limită de depunere a dosa-
relor de concurs este 05.03.2019, inclusiv, ora 
16.30, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Ilfov (zilnic, luni-joi, între 
orele 08.00-16.30, vineri, 08.00-14.00). 
Concursul se va desfăşura la sediul OCPI 
Ilfov, Şos.Kiseleff, nr.34, sector 1; -Proba 
scrisă: în data de 14.03.2019, ora 10.00; -Inter-
viul: în data de 19.03.2019, de la ora 10.00. 
Date de contact: telefon: 021.224.60.85, inte-
rior: 126, e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: 
art.7, alin.(4) din HG nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Ilfov organizează, în temeiul HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante contractuale pe perioadă 
determinată de timp, de 36 luni, repartizate 
de la bugetul din venituri proprii-PNCCF, 
corespunzătoare funcţiilor contractuale de 
execuție din cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov, după cum 
urmează: -1 post de asistent registrator, 
treapta IA, din cadrul Serviciului Cadastru 
-Biroul Înregistrare Sitematică. Cerinţele 
specifice pentru ocuparea postului: -Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-Vechime în muncă: minim 6 ani şi 6 luni; 
-Muncă în echipă, capacitate de asimilare 
rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la stres, 
flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perse-
verență; -Comportament profesional integru 
şi conduită ireproşabilă; -Cunoştinţe operare 
calculator; -Deplasări frecvente atât pe raza 
județului, cât şi la nivelul altor județe de pe 
întreg teritoriul țării. -1 post de referent, tr.IA, 
din cadrul Serviciului Cadastru -Biroul Înre-
gistrare Sitematică. Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului: -Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -Vechime în muncă: 
minim 6 ani şi 6 luni; -Excelente abilități de 
comunicare, amabilitate şi muncă în echipă; 
-Capacitate de asimilare rapidă a informați-
ilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, 
atenție la detalii, minuțios, perseverență; 
-Comportament profesional integru şi 
conduită ireproşabilă; -Cunoştinţe operare 
calculator; -Deplasări frecvente atât pe raza 
județului, cât şi la nivelul altor județe de pe 

întreg teritoriul țării. -1 post de referent, tr.I, 
din cadrul Serviciului Cadastru -Biroul Înre-
gistrare Sitematică. Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului: -Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -Vechime în muncă: 
minim 3 ani şi 6 luni; -Excelente abilități de 
comunicare, amabilitate şi muncă în echipă; 
-Capacitate de asimilare rapidă a informați-
ilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, 
atenție la detalii, minuțios, perseverență; 
-Comportament profesional integru şi 
conduită ireproşabilă; -Cunoştinţe operare 
calculator; -Deplasări frecvente atât pe raza 
județului, cât şi la nivelul altor județe de pe 
întreg teritoriul țării. -1 post de consilier 
juridic, gr.II, din cadrul Serviciului Cadastru 
-Biroul Înregistrare Sitematică. Cerinţele 
specifice pentru ocuparea postului: -Studii de 
specialitate: studii universitare de lungă 
durată cu licență sau absolvite cu diplomă: 
specializarea drept; -Vechime în specialitate: 
minim 6 luni; -Excelente abilități de comuni-
care, amabilitate şi muncă în echipă; -Capaci-
tate de asimilare rapidă a informațiilor noi; 
-Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la 
detalii, minuțios, perseverență; -Comporta-
ment profesional integru şi conduită ireproşa-
bilă; -Cunoştinţe operare calculator; 
-Deplasări frecvente atât pe raza județului, 
cât şi la nivelul altor județe de pe întreg terito-
riul țării. Data-limită de depunere a dosarelor 
de concurs este 05.03.2019, inclusiv, ora 16.30, 
la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov (zilnic, luni-joi, între orele 
08.00-16.30, vineri, 08.00-14.00). Concursul se 
va desfăşura la sediul OCPI Ilfov, Şos.Kise-
leff, nr.34, sector 1; -Proba scrisă: în data de 
14.03.2019, ora 10.00; -Interviul: în data de 
19.03.2019, de la ora 10.00. Date de contact: 
telefon: 021.224.60.85, interior: 126, e-mail: 
if@ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.(4) din 
HG nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
l iară Dolj ,  cu sediul  în Craiova, 
str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.4, jud. Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante, contractuale, repartizate pe 
perioadă nedeterminată, astfel: Biroul Relația 
cu Publicul Calafat- 1 post asistent registrator 
tr.IA şi 1 post de referent tr.I; Biroul Relația 
cu Publicul Segarcea- 1 post asistent regis-
trator tr.I  şi 1 post de referent tr.IA; Biroul 
Relația cu Publicul Filiaşi- 1 post asistent 
registrator tr.IA. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: studii: învăţământ liceal cu 
diplomă de bacalaureat. Vechimea ȋn muncă 
necesară exercitării funcției de referent şi 
asistent registrator treapta IA- minim 6 ani şi 
6 luni, iar pentru referent şi asistent regis-
trator treapta I- Minim 3 ani şi 6 luni. Locul 
muncii: postul referent de treapta IA- la 
Biroul de Relații cu Publicul Segarcea şi peri-
odic, la Serviciul Juridic Resurse Umane 
Secretariat Petiții/Biroul Juridic şi Relația cu 
Publicul din cadrul sediului social al OCPI 
Dolj sau Biroul de Relații cu Publicul Calafat/
Băileşti/Filiaşi, postul referent de treapta I- la 
Biroul de Relații cu Publicul Calafat şi peri-
odic, la Serviciul Juridic Resurse Umane 
Secretariat Petiții/Biroul Juridic şi Relația cu 
Publicul din cadrul sediului social al OCPI 
Dolj sau Biroul de Relații cu Publicul Filiaşi/
Băileşti/Segarcea, postul de asistent regis-
trator treapta IA din cadrul Biroului Relația 
cu Publicul Calafat- la Serviciul Publicitate 
Imobiliară din cadrul sediului social al OCPI 
Dolj şi, periodic, la Biroul de Relații cu 
Publicul Calafat, postul de asistent registrator 
treapta I din cadrul Biroului Relația cu 
Publicul Segarcea- la Serviciul Publicitate 
Imobiliară din cadrul sediului social al OCPI 
Dolj şi, periodic, la Biroul de Relații cu 
Publicul Segarcea, postul de asistent regis-
trator treapta IA din cadrul Biroului Relația 
cu Publicul Filiaşi- la Serviciul Publicitate 
Imobiliară din cadrul sediului social al OCPI 
Dolj şi, periodic, la Biroul de Relații cu 
Publicul Filiaşi. Nu se acordă prestaţii supli-
mentare în bani sau în natură, din cele la care 
se referă art.25 din Legea nr.53/2003 Codul 
Muncii. Concursul se va desfăşura astfel: 
Proba scrisă în data de 12.03.2019, ora 10.00, 
proba interviu în data de 18.03.2019, ora 
10.00. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
04.03.2019 inclusiv, ora 16.00, la sediul OCPI 
Dolj, cam.104. Relaţii suplimentare la sediul 
OCPI Dolj, tel. 0251.413.128 /0251.414.286, 
int.118, fax 0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro.

l Spalatatorie auto, sector 4, angajează 
personal cu experienta. Tel. 0754 707 626.
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CITAŢII
l Lupusoru Ana Loredana cheama la Jude-
catoria Iasi, str. Anastasie Panu, nr.25 in data 
de 06.03.2019 pe Ionescu Ioan, in dosar nr. 
19066/245/2018, avand ca obiect situatie juri-
dica minor, accord de mediere.

l Mălăncioiu Daniela Elena cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Piteşti, str. Alexandru 
Odobescu nr. 7, judeţul Argeş, este citată în 
data de 14.03.2019, ora 8,30 la Judecătoria 
Piteşti, complet C4-4J, Camera 2, din Piteşti, 
b-dul Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 24640/280/2012, în 
contradictoriu cu Toma Elena şi Stoica Emil 
Sorin.

l Angelescu Maria cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Piteşti, str. Trivale, nr. 49, judeţul 
Argeş este citată în data de 14.03.2019, ora 
8,30 la Judecătoria Piteşti, completul C4-4J, 
camera 2, din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 5, jud. 
Argeş, în calitate de pârâtă în Dosarul nr. 
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma 
Elena şi Stoica Emil Sorin.

l Se citează Coconu Nicuşor, Zalum 
(Coconu) Anişoara şi Sîrbu Alexandru 
Valentin la Judecătoria Roşiorii de Vede, str. 
Mărăşeşti nr. 52, în dosar civil nr. 
845/292/2009*, la data de 06.03.2019 având ca 
obiect rejudecare succesiune, reclamantă fiind 
Țiparu Mariana.

l Numitul Gal Csaba, CNP1660726141032, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în SUA, 5319 
Jaqima Dr., Angeles Camp 95222 California, 
este citat la Judecătoria Sf.Gheorghe în dos. 
nr.4876/305/2018, intentat de reclamanta Gal 
Etelka, cu obiect dezbaterea succesiunii 
defunctului Gal Alexandru, decedat la 
20.04.2015, pe data de 14.03.2019, ora 9.00.

l Numita Ilie Elena, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Proaspeți- Linia din Vale, 
Comuna Curtisoara, jud.Olt, este citată la 
Judecătoria Slatina pe data de Joi, 
14.03.2019, ora 09.00, completul CC3, camera 
2, în calitate de pârâtă în dosarul civ. 
nr.10003/311/2018, în procesul de divorț cu 
reclamantul Ilie Sevastian.

l Se citează moştenitorii defunctului Tomozei 
Ioan, decedat la data de 31.08.2014, cu 
ultimul domiciliu în Piteşti, str. Tineretului, nr. 
15, bl. 9, sc.A, ap. 14, judeţul Argeş, să se 
prezinte la sediul Societăţii Profesionale Nota-
riale Vasiliu din Piteşti, B-dul I.C.Brătianu nr. 
40, bl.40, sc.A, ap.1, judeţul Argeş, telefon 
0348-401120, la data de 15.04.2019, ora 11.00, 
pentru a participa la dezbaterea procedurii 
succesorale. În caz de neprezentare la termen, 
dezbaterea va avea loc în lipsă şi se va 
proceda conform legii, moştenirea devenind 
vacantă.

l SZE citeaza paratul Lupau Alexandru-Du-
mitru in dos. nr. 3619/55/2018 al Judecatoriei 
Arad, cu termenul de judecata din data de 
05.03.2019 ora 8.30, sala 215, in proces de 
divort cu reclamanta Lupau Paula-Raluca.

l Se citează pârâta Popa Lavinia Corina în 
data de 21.02.2019 la Judecătoria Botoşani în 
dosar 7359/193/2018 divorţ cu copii în contra-
dictoriu cu Popa Ionuţ Mugurel.

DIVERSE
l Pirvu Alexandrina, avand domiciliul in 
comuna Berceni, str.George Cosbuc nr.8 
titular al planului P.U.Z.-ansamblu locuinte 
individuale si functiuni complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii si utilitati, 
localitatea Berceni, T39, 119/3/5,7 anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului Favorabil. Documen-
tatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov si a fost discutata 
in sedinta CATU- nr.1C din data de 
16.01.2018. Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc/in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, cu  sediul 
in municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, 
nr.3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93) in termen 
de 12 zile  calendaristice de la publicarea 
anuntului, incepand cu data de 14.02.2018.

l SC AGT MD CAR SRL, CUI: 
RO37291521, titular al PUZ „Înființare zonă 
de servicii, spații comerciale şi funcțiuni 
complementare”, amplasat în: Șofronea FN, 
înscris în CF 302993 Șofronea, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 

de obținere a avizului de mediu. Informațiile 
privind conținutul documentației tehnice a 
proiectului propus pot fi consultate la sediul 
APM Arad, str.Splaiul Mureşului FN, zilnic 
(orele 8.00-16.00). Observațiile publicului se 
primesc la sediul APM Arad, str.Splaiul 
Mureşului FN, în termen de 15 zile de la 
publicarea anunțului.

l Prin sentința civilă nr. 2070/02.10.2018 
pronunțată în dosarul nr. 4926/189/2017 s-a 
admis acțiunea formulată de reclamanta 
Vesman Maria, se constată deschisă succesi-
unea defunctei Vesman S.Ecaterina la 
22.10.2008, unic moştenitor este reclamanta, 
pârâtul Vesman Manolache fiind străin de 
moştenire, masa succesorală este compusă 
din suprafața de 25040mp.

l Această informare este efectuată de Admi-
nistrația Bazinală de Apă Banat, Timişoara, 
B-dul Mihai Viteazu, nr. 32, tel. 0256.491.848, 
fax: 0256.491.798, e-mail@dab.rowater.com, 
ce intenţionează să solicite de la Adminis-
trația Națională „Apele Române” aviz de 
gospodărire a apelor pentru desfăşurarea 
unor investiții privind realizarea lucrării: 
„Amenajare râu Bega şi afluenți sectorul 
Timişoara -Balint, județul Timiş”, lucrarea 
este amplasată pe sectorul râul Bega cuprins 
între localitatea Balint şi municipiul Timi-
şoara pe o lungime de râu de 55km. Această 
investiţie este nouă. Scopul lucrărilor proiec-
tate pentru „Amenajare râu Bega şi afluenți 
sectorul Timişoara -Balint, județul Timiş”: 
-Regularizare albie r.Bega: 53,900 km; -Diguri 
material local r.Bega: 2,715 km; -Supraînălțări 
de diguri existente r.Bega: 25,405km; -Regula-
rizare albie afluenți: 90,457 km; -Diguri 
material local afluenți: 21,530km; -Supraînăl-
țări de diguri existente afluenți: 6,030 km. 
Această solicitare de aviz este conformă cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obţină informaţii supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menţionată. Persoanele care 
doresc să transmită observaţii, sugestii şi 
recomandări se pot adresa solicitantului la 
adresa de mai sus sau telefonic la 
nr.0744.790.539.

l Melenicenco Andreea  anunta  publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul  
“Construire hala productie P+ 1 Ep si Hala 
productie P propus a fi amplasat in  intravi-
lanul loc. Vladimirescu, CF 317405, jud Arad. 
Informatiile  privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Arad din Arad, str. 
Splaiul Mures FN, jud. Arad si la sediul titu-
larului Arad, str. Andrei Saguna, nr. 65 , in 
zilele de luni – vineri intre orele 8.00 - I6.30. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mure-
sului FN.

l SC GFG Reabilitari SRL anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
“Construire hala productie P SI Corp birouri 
propus a fi amplasat in Vladimirescu, CF 3 
I5966, jud. Arad, Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Arad din Arad, str. Splaiul Mures FN si 
la sediul titularului Cicir nr. 10, in zilele de 
luni-vineri. intre orele 8.00- 16.30 Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Arad din Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. 
Arad.

l Prin încheierea din data de 10.01.2019 
pronunţată de Judecătoria Săveni în dosarul 
nr. 291 /297/2018, având ca obiect cererea de 
uzucapiune formulată de către reclamanta 
Patache Lucreţia, domiciliată în sat Știubeni, 
com. Știubeni, judeţul Botoşani, care solicită 
dobândirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune a următoarelor imobile: casă de 
locuit, anexă gospodărească şi suprafaţa de 
2174 mp teren aferent construcţiilor, situat în 
intravilanul satului com. Știubeni, judeţul 
Botoşani, din care: 1623 mp categoria arabil, 
sola 32, p.c. 886, 110 mp categoria fâneţe, sola 
32, p.c. 887 şi 441 mp curţi+construcţii, sola 
32, p.c. 885, s-a dispus emiterea prezentei 
SOMAŢII prin care pune în vedere tuturor 
celor interesaţi să facă opoziţie, cu precizarea 
că, în caz contrar, în termen de 6 luni de la 
data emiterii celei din urmă publicaţii se va 
trece la judecarea cererii.

l Comuna Șicula anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul – 

Studiu de fezabilitate – Statie biogaz, propus 
a fi amplasat in intravilan Șicula, FN-UTR 
nr 6 (CF nr 301825), jud Arad. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Arad din Arad, str Splaiul 
Mures, FN, jud Arad si la sediul titularului 
din comuna Șicula, nr 200, jud Arad, in 
zilele de luni-vineri, intre orele 8:00-16:30. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Arad, str Splaiul Muresului, 
FN, jud Arad.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Consiliul de Administraţie al 
societăţii Donaris Tours SRL cu sediul în 
Bucureşti, Șoseaua Virtuţii, nr.7, bl.R3, scara 
2, parter, Spaţiul S3, sector 6, având 
J40/4980/1998, CUI RO 10595925, convoacă 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară 
a Asociaților, în şedinţă extraordinară în data 
de 26.02.2019, ora 10, la Sala de conferințe şi 
întruniri situată la etajul X al clădirii „Centru 
de Afaceri” din Piteşti, Bld. I.C. Brătianu, nr. 
50-52, Jud. Argeş, cu următoarea ordine de zi: 
1) Aprobarea renunţării societăţii la înregis-
trarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti a cesiunii ce a 
f ă c u t  o b i e c t u l  H o t ă r â r i i  A G E A 
nr.1/18.09.2018 , publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4440/21.
XI.2018. 2) Aprobarea cesionării de către 

Subansamble Auto SA în calitate de cedent 
către Omnium Distribution S.R.L. Bascov în 
calitate de cesionar a unui număr de 925 părţi 
sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, 
reprezentând 37% din capitalul social al 
Donaris Tours S.R.L. Bucureşti, cu sediul în 
Bucureşti, Șoseaua Virtuţii, nr.7, bl.R3, scara 
2, parter, Spaţiul S3, sector 6, având 
J40/4980/1998, CUI RO 10595925. 3) Apro-
barea actualizării actului constitutiv al socie-
tăţii ca urmare a modificărilor intervenite. 4) 
Împuternicirea persoanelor care vor efectua 
actualizarea actului constitutiv precum şi a 
celor care vor efectua operațiunile prevăzute 
de lege în fața ORC Argeş. 5) Diverse 
probleme în competenţa de rezolvare a 
Adunării Generale a Asociaţilor. În situaţia 
neîntrunirii quorumului statutar la prima 
şedinţă, se anunță a II-a convocare a 
Adunării Generale a Asociaţilor pentru data 
de 27.02.2019 ora 10, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Începând cu data publi-
cării prezentei, Convocatorul, textul integral 
al documentelor şi materialelor informative 
cu privire la punctele de pe ordinea de zi şi 
care urmează a fi prezentate Adunărilor 
Generale, precum şi proiectele de hotărâri ale 
AGA sunt puse la dispoziţia asociaţilor la 
sediul societăţii, în zilele lucrătoare, între orele 
10-14, unde vor fi fi consultate şi completate 
de aceştia. Preşedinte C.A., ing. Gheorghe 
Badea.

l În conformitate cu prevederile Regula-
mentului de Organizare şi Funcționare al 
cimitirelor umane aparținând domeniului 
public al municipiului Dorohoi şi aflate în 
administrarea Consiliului Local Dorohoi, 
aprobat în baza H.C.L. 189/ 26.07.2018, 
persoanele interesate (titularii de drept sau 
urmaşii acestora), sunt rugate să se adreseze 
Administrației cimitirelor până la data de 
31.07.2019, în vederea întocmirii actelor de 
concesiune pentru locurile de înhumare 
situate în cimitirul „Eternitatea” Dorohoi. 
Documente necesare: cerere tip, completată 
de titularul de drept al locului de înhumare; 
B.I./ C.I. titular concesiune; dovada plății, la 
zi, a taxelor stabilite şi aprobate de Consiliul 
Local al municipiului Dorohoi (chitanțe 
închiriere loc şi taxă întreținere cimitir); 
certificatele de deces ale persoanele înhu-
mate în locul solicitat; alte documente care 
atestă modul de dobândire al locului de 
înhumare (act notarial de donație autenti-
ficat, sentință judecătorească definitivă, 
legitimație de veteran de război conform 
Legii 44/ 1994, documente care certifică 
drepturile prevăzute de Legea 189/ 2000, 
Legea 341/ 2004 şi Legea 29/2000). Persoa-
nele care au depus documente în vederea 
încheierii actului de concesiune în perioada 
16.04.2018 - 31.12.2018, vor fi contactate de 
către Administrația cimitirelor pentru 
completarea acestora, după caz.

Nr. 
crt. 

Filiala / Serviciul / Compartimentul /  
Unitatea de Administrare /  

 / Punctul de lucru  
Funcţia  

Gradul/Treapta 
profesională  

Număr 
posturi  

I Sediul filiala Dobrogea  x x 3 

 

Compartimentul Informatic  Referent  IA 1 

Biroul Administrativ  Referent  I 1 

Biroul Administrativ  Arhivar   1 

II Unitatea de Administrare Constanţa Nord  x x 3 

 

SPD Vadu Oii  Muncitor calificat  III 1 

Canton Nicolae Bălcescu  Muncitor calificat  III 1 

SRPA 1 -2 M.Viteazu  Muncitor calificat  IV 1 

III Unitatea de Administrare Constanţa Sud  x x 1 

 SPD 1 Baciu  Muncitor calificat  III 1 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Studii 

Pregătire şcolară + profesională  

Gradul 

profesional  
Vechime necesară pentru 

ocuparea postului  

1 
Muncitor 

calificat  

Şcoală generală (8 ani/10 ani) + 
curs calificare de profil  

III 6 luni - 1 an vechime  

2 Şcoală generală (8 ani/10 ani) + 
curs calificare de profil  

IV 0 luni - 6 luni vechime  
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LICITAŢII
l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organi-
zează licitaţie publică deschisă în data de  
11.03.2019 pentru: Concesionare stație de 
pompe dezafectată şi teren în suprafață de 
5608 mp-T62, parcela 2866/100/1-ora 10.00; 
închiriere platforma de depozitare gunoi de 
grajd situată în extravilan sat Balciu, comuna 
Miroslava-ora 11.00. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 11.03.2019, ora 09.00. Caietul 
de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achi-
ziţii Publice din cadrul Primăriei comunei 
Miroslava, judeţul Iaşi. Costul Caietului de 
sarcini este de 50 lei.

l În temeiul art.123 din Legea nr.215/2001, 
privind administrația publică locală, Consiliul 
Local al Comunei Berteştii de Jos, județul 
Brăila, organizează licitație publică pentru 
închiriere păşune în comuna Berteştii de Jos, 
județul Brăila. Terenul care urmează să fie 
închiriat, în suprafaţă totală de 23,7381ha, din 
care în T1 P1 S = 17.72ha şi în T46 P296 
S=6,0181ha, este situat în extravilanul locali-
tăţii Berteştii de Jos, face parte din domeniul 
privat al comunei Berteştii de Jos şi are cate-
goria de folosinţă: păşune. Licitația va avea 
loc la data de 18 martie 2019, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Berteştii de Jos, judeţul 
Brăila, pentru închirierea terenului (pe loturi) 
pe o perioadă de 7 (şapte) ani. Data-limită 
pentru depunerea dosarului pentru partici-
parea la licitație: 15 martie 2019, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Berteştii de Jos, 
judeţul Brăila. Formularele necesare partici-
pării la licitație se pot obține gratuit, începând 
cu data de 11.03.2019, de la sediul Primăriei 
Berteştii de Jos. Informații suplimentare se 
pot obține la sediul Primăriei Comunei 
Berteştii de Jos, județul Brăila, telefon: 
0239.699.909, fax: 0239.699.855.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, cu 
datele de identificare din antet, reprezentata 
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al G.S.C. Eco 
Construct SRL, desemnat prin incheierea de 
sedinta din data de 20.06.2017 pronuntata in 
dosar nr. 17679/3/2017 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a Civila, anunta 
scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate 
in proprietatea G.S.C. Eco Construct SRL, 
constand mijloc de transport compus din 
a u t o t u r i s m  P e u g e o t  3 0 7 , 
VF33CNFUK83874116, 2004, benzina, 1587 
CC/ 80 Km, in valoare de 1.080 euro fara 
TVA. Vanzarea bunurilor mobile apartinand 
societatii falite se va organiza in data de 
27.02.2019 ora 14.00, prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunul mobil nu se vor 
adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in 
datele de 06.03.2019 si  13.03.2019 la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul 
de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, pretul 
acestora, conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, 
et.4, ap.10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 200 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la tel. 
021.227.28.81.

l Licitatia se va desfasura in data de 
11.03.2019, ora 09:00, la sediul Primariei 
Dumbrava, CUI 2843329, adresa: comuna 
Dumbrava, str. Principala, nr. 448, judetul 
Prahova, tel/fax 0244471400/0244471951, 
e-mail: primariadumbrava@gmail.com. 
Inscrierile la licitatie se vor face in perioada 
18.02-07.03.2019 inclusiv, intre orele 7.30 si 
14.00 la sediul Primariei Dumbrava, comuna 
Dumbrava, str. Principala, nr. 448, jud. 
Prahova, tel/fax 0244471400/0244471951, 
e-mail:primariadumbrava@gmail.com.
Imobilul, cota ½  coproprietate a Primariei 
comunei Dumbrava ce face obiectul vanzarii 
se afla in comuna Dumbrava, sat Zanoaga, 
nr.113, jud. Prahova. Informatii privind  regu-
lamentul  pentru procedura de vanzare a 
bunurilor imobile din domeniul privat al 
comunei Dumbrava  consultand pagina de 

internet a Primariei comunei Dumbrava: 
dumbrava.infoprimarie.ro “anunturi”. 
Persoanele interesate pot obtine informatii 
privind documentatia de licitatie la nr. de 
telefon 0244471400/ 0738181784, persoana de 
contact Picior Elena, Compartiment Contabi-
litate/Achizitii Publice.

l Anunţ privind organizarea procedurii de 
„Licitaţie publică cu strigare”. Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al Jude-
ţului Tulcea, organizează în data de 
12.03.2019, la sediul inspectoratului din 
Tulcea, str. 1848, nr.16, licitaţie publică cu 
strigare pentru atribuirea unui contract de 
închiriere a două suprafeţe de câte 1 mp 
fiecare, situate astfel: -1 (una) în clădirea 
inspectoratului, municipiul Tulcea, strada 
1848, nr. 16; -1 (una) în clădirea subunităţii, 
oraş Măcin, strada Florilor, nr. 76. În spaţiile 
închiriate se vor monta automate pentru 
băuturi calde (cafea, ceai, etc.). Persoanele 
interesate se vor prezenta la sediul unităţii din 
localitatea Tulcea, strada 1848, nr. 16, de unde 
în perioada 18.02.2019 - 28.02.2019, orele 
08.00-15.00, pot solicita, în scris, eliberarea 
Fişei de date a achiziţiei.

l Debitorul Moldocons Grup SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
Și Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1. 
Proprietate imobiliară - ”teren extravilan in 
suprafata de 60.234 mp.„ situată  în Comuna 
Gura Vitioarei, Județ Prahova, Tarlaua 57, 
Parcelele Lv 1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13, 
De 1719/1, De 1719/11, De 1719/12, De 
1719/16, având  nr. cadastral 10316, înscris  în 
Cartea Funciară nr. 1409, a Comunei Gura 
Vitioarei, Județ Prahova, prin încheierile nr. 
9786/2008, nr. 1415/2009 şi 1886/2009 eliberate 
de OCPI - Prahova, Biroul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Vălenii  de Munte. Preț 
pornire licitație - 71.500,00 Euro; 2. Proprie-
tate imobiliară - ”teren extravilan în suprafata 
de 169.959 mp. găsiți la măsuratoare şi din 
acte 170.166 mp.” situată în Comuna Gura 
Vitioarei, Sat Făgetu, Județ Prahova, Tarlaua 
55, Parcelele Lv 1644/11/2, Lv 1644/13, Lv 
1644/17, De 1644/12, De 1644/16, De 1644/18, 
având nr. cadastral 10314, înscris în Cartea 
Funciară nr. 1408, a Comunei Gura Vitioarei, 
Județ Prahova, prin încheierea nr. 9954/2008, 
eliberată de OCPI - Prahova, Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vălenii  de 
Munte. Preț pornire licitație - 307.000,00 Euro 
exclusiv TVA; 3. Proprietate imobiliară - 
”teren extravilan in suprafata de 34.221mp.” 
situată  în Comuna Gura Vitioarei, Sat 
Făgetu, Județ Prahova, Tarlaua 57, Parcelele 
Lv1719/26 şi De 1719/29, având nr. cadastral 
10318, înscris în Cartea Funciară nr. 1411, a 
Comunei Gura Vitioarei, Județ Prahova, prin 
încheierile nr. 9788/2008 şi 1414/2009, elibe-
rată de OCPI - Prahova, Biroul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Vălenii de Munte. Preț 
pornire licitație - 59.000,00 Euro exclusiv 
TVA;  Terenurile prezentate sunt scoase spre 
vânzare la pachet (nu se vând separat). 4. 
Bunuri mobile de tip obiecte de inventar, 
aparținând MOLDOCONS GRUP SRL, în 
valoare de  59.850,00 Lei exclusiv TVA; 5. 
Bunuri mobile de tip materiale, aparținând 
MOLDOCONS GRUP SRL, în valoare de 
95.968,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul Caietului 
de sarcini pentru proprietățile imobiliare 
”terenuri” - 2.500,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul 
Regulamentului de licitație pentru ”Obiectele 
de inventar si Stocul de marfa” - 1.000,00 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al licitaților 
pentru proprietățile imobilare aparținând 
Moldocons Grup SRL, reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare; -Prețul de pornire al 
licitaților pentru ”Obiectele de inventar şi 
Stocul de marfă”, aparținând Moldocons 
Grup SRL, reprezintă 50% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în contul nr. 
RO46 UGBI 0000 2820 0687 7RON deschis la 
Garanti Bank SA - Suc. Ploieşti până la orele 
14.00 am din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din Prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea pînă la aceeaşi dată a 
Caietului de sarcini şi Regulamentului de 
licitație pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietățile imobiliare, obiectele de 
inventar şi stocul de marfă, prima şedință de 
licitație a fost fixată în data de 22.02.2019, ora 
15:00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe de licitații 

vor fi în data de 01.03.2019; 08.03.2019; 
15.03.2019; 22.03.2019, ora 15:00. Toate şedin-
țele de licitații se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relații suplimentare şi vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Concedent: Comuna Coltău, prin Consiliul 
Local, sediul în Coltău, str.Petofi Șandor, 
nr.65, telefon: 0262.289.289; fax: 0262.289.289, 
reprezentat prin Primar, Cendeş Lajos. 
Obiectul concesiunii: Teren în suprafaţă de 
120.000mp, înscris în CF 51772 Coltău, nr 
cadastral 51772. Documentaţia de atribuire se 
ridică de la Primăria Comunei Coltău zilnic, 
între orele 8.00-15.00 contra cost, la preţul de 
300lei, care se achită la casierie, Comparti-
mentul Juridic. Clarificările privind docu-
mentația de atribuire pot fi solicitate până la 
data de 01.03.2019, prin Compartimentul 
relaţii cu publicul a Primăriei Coltău; 
termenul limită de răspuns la solicitări fiind 
04.03.2019; persoana de contact: Secretar- 
Alexandru-Bogdan Danciu. Ofertele se depun 
conform documentaţiei de atribuire, în plic 
închis, în două exemplare, până la data de 
07.03.2019, ora 14.00. Ofertele se depun la 
sediul Primăriei comunei Coltău, str.Petofi 
Sandor, nr.65, biroul relaţii cu publicul şi se va 
înscripţiona pe plic: “A nu se deschide până la 
11.03.2019, ora 12.00“. Licitatia va avea loc în 
11.03.2019, ora 12.00, în Sala de Consiliu a 
Primăriei comunei Coltău, str.Petofi Sandor, 
nr.65. Instanţa competentă în soluţionarea 
litigiilor referitoare la prezenta procedură este 
Tribunalul Maramureş- secţia de contencios 
administrativ- Bulevardul Republicii, nr.2A, 
Baia-Mare, tel: (+4)0262.218.2(35-40) /
fax:(+4)0262.218.244. Data transmiterii anun-
ţului: 15.02.2019. Primar, Lajos Cendeş.

l Potrivit art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind 
societatile, art. 761 C. pr. civ., Cabinetul Indivi-
dual de Insolventa Nicolau Florin, prin lichi-
dator Florin Nicolau, aduce la cunostinta 
generala urmatoarele: in data de 26 februarie 
2019, orele 15:30, va avea loc la sediul Cabine-
tului Individual de Insolventa - Nicolau Florin 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et.6, ap. 6C, judetul Prahova, vanzarea la lici-
tatie publica a bunului mobil: autoturism marca 
Fiat, tip Doblo - an fabricatie 2005, numar 
inmatriculare PH-11-EIN, numar identificare 
7FA22300005365883, combustibil motorina, 
capacitate cilindrica 1910 cmc, culoare galbena. 
Pret de incepere al licitatiei: 5.550,00 lei (plus 
TVA). Toţi cei care pretind vreun drept asupra 
bunului de mai sus sunt invitaţi să-l aducă la 
cunostinţă lichidatorului, în scris, inainte de 
data stabilita pentru vanzare. Persoanele care 
doresc să cumpere bunul mobil mentionat mai 
sus trebuie să se prezinte la termenul de 
vanzare, la locul desfasurarii licitatiei, si pana la 
acel termen sa depuna la sediul C.I.I. Nicolau 
Florin oferte de cumpărare însoţite de dovada 
achitării unei garantii de participare reprezen-
tând 10% din preţul de începere al licitaţiei, asa 
cum a fost mentionat mai sus, pentru bunurile 
pe care intentioneaza sa le cumpere. Garantia 
va fi consemnată la orice unitate a Băncii Alpha 
Bank, pe numele şi la dispoziţia Florin Nicolau 
- Cabinet Avocat, Cabinet Individual De Insol-
venta, în contul deschis la Alpha Bank Ploiesti, 
cod IBAN RO59 BUCU 1811 3042 49202 - 
LEI. 

l SC Ascent Activ Development SA, prin 
lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica 
a bunurilor mobile si imobile aflate in patri-
moniul societatii, respectiv: teren extravilan in 
suprafata de 17853 mp din acte, 17856 mp 
supr. masurata, situat in Paulesti, la pretul de 

308.025 lei, 135 loturi de parcare in Mangalia, 
str. Henny Ignatie, in suprafata de aprox. 12 
mp la pretul variind intre 1170 lei si 2145 lei 
care se vand impreuna cu o cota indiviza din 
calea de acces al carei pret de licitatie este 
325.650 lei, cale de acces in suprafata de 3340 
mp la pretul de 325.650 lei afectata de servi-
tute de trecere in favoarea a peste 200 de 
proprietari, 3 apartamente in Mangalia, str. 
Henny Ignatie, si anume: apartament nr. 85, 
et 2, suprafata construita de 29,55 mp, la 
pretul de 63.225 lei, apartament nr. 27, parter, 
suprafata construita de 29,23 mp, la pretul de 
62.550 lei si apartament nr. 6, parter, supra-
fata construita de 30,07 mp, la pretul de 
64.275 lei, cu utilitatile debransate, teren - 
conducta in suprafata de 560 mp din in 
Mangalia, str. Henny Ignatie la pretul de 
54.600 lei, autoturism Dacia Logan, an fabr. 
2006, la pretul de 3.825 lei. Licitatiile publice 
au loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor 
din 08.11.2018 si vor avea loc pe data de: 
21.02.2019, 28.02.2019, 07.03.2019, 
14.03.2019, 21.03.2019, 28.03.2019, 
04.04.2019, 11.04.2019, 18.04.2019, 
02.05.2019, orele 12.00, la sediul lichidatorului 
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 1.Informaţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefon/fax şi/sau adresa 
de e-mail a persoanei de contact etc: Primăria 
oraşului Ștefăneşti, Principală/1, Ștefăneşti, 
județul Botoşani, telefon 0231564101, fax 
0231564381, E-mail primaria@stefanesti-bt.
ro. 2. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie concesionat: 
teren situat în intravilanul oraşului Ștefăneşti, 
ce face parte din P.C.1170, Carte Funciară nr. 
53492, în suprafață de 1580,00 mp, bun dome-
niul privat al oraşului Ștefăneşti, județul 
Botoşani.3. Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini.3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
documentația de atribuire a concesiunii se 
poate obține prin cumpărare de la sediul 
concedentului din oraşul Ștefăneşti, str. Ștefan 
Luchian nr. 4.3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: registratura 
Primăriei Ștefăneşti din str. Ștefan Luchian nr. 
4, oraş Ștefăneşti.3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: Prețul este de 50 lei 
setul şi se poate achita la casieria unității din 
str. Ștefan Luchian nr. 4.3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 11.03.2019 ora 
14:00. 4. Informaţii privind ofertele: fiecare 
ofertant poate depune o singură ofertă.4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor: 
15.03.2019, ora 14:00.4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la 
sediul concedentului, Registratură, U.A.T.O. 
ȘTEFĂNEȘTI, judeţul Botoşani, str. Ștefan 
Luchian nr. 4.4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar.5. Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
20.03.2019 ora 10:00 la sediul U.A.T. ȘTEFĂ-
NEȘTI, str. Ștefan Luchian nr. 4.6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Boto-
şani, municipiul Botoşani, Strada Maxim 
Gorki nr. 8, Botoşani, cod poştal 710222, 
telefon: 0231 511 739, fax: 0231531832, 

e-mail: tr-botosani@just.ro.7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 18.02.2019.

PIERDERI
l Pierdut Contract de închiriere nr. 
03155/11.09.2000 privind spațiul- curte 
aferent imobilului din str. Turbinei, nr.3, sector 
2, Bucureşti. Îl declar nul.

l Pierdut originalul actului de concesiune nr. 
3680/2009 pentru un teren de inmormantare 
in Cimitirul Manastirii Cernica. Il declar nul!

l Pierdut certificat de înregistrare Stănciu-
lescu Bianca Florina PFA F40/2794/2009, CUI 
25639981, cu sediu sector 4, Bucureşti, str. Al. 
Adrian Dan Urucu, nr. 1, bl. 20, sc. A, ap. 44.

l Pierdut certificat ANAF pentru casa de 
marcat S 22033357 model Datecs DP 25, 
pierdut declaraţie de instalare Sedona.

l SC Almaş Pres Internaţional Bucureşti 
anunţă pt. obţinerea autorizaţiei de mediu str. 
Ion Conea nr. 52B, ap. 4, punct de lucru str. 
Garoafei nr. 1A, seector 5 Bucureşti.

l Pierdut certificat de înregistrare al SC 
Beleza Store SRL cu numărul de  ordine în 
Registrul Comerţului J40/16016/2007, cod 
unic de înregistrare RO 22311644 din data 
24.08.2007 emis de Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu 
sediul social în Bucureşti, Șoseaua Panduri nr. 
5, bl.P31, et. 3, ap. 13, sector 5. Îl declarăm nul.

l Pierdut legitimaţie şi carnet de note  pe 
numele Jugaru Theodora Adelina, emis de 
Facultatea de Psihologie şi Știinţele Educaţiei, 
Universitatea Bucureşti.

l Societatea Neandercom SRL, cu sediul în 
localitatea Prundu Bîrgăului, str.Principală, 
nr.104, jud.Bistrița-Năsăud, cod fiscal 
6436921, declar pierdut Certificatul consta-
tator nr.5475/25.02.2013 (sediu soc.) eliberat 
de Registrul Comerțului Bistrița. Îl declar nul.

l Societatea IMC Positive Business Solutions 
SRL, având J40/14306/2011, CUI:29405282, 
declară pierdută posesia Certificatului consta-
tator din 18.12.2015, a Certificatului constatator 
din 20.03.2013, a Certificatului constatator din 
03.03.2017, a Certificatului constatator din 
07.08.2015 şi a certificatului constatator din 
27.02.2012, toate emise de Oficiul Registrului 
Comerțului Bucureşti. Le declarăm nule.

l Subscrisa, The Iconic Estate S.A, cu sediul 
in Municipiul Ploiesti, str. Gageni nr. 92 
Ploiesti, cu nr. de inregistrare la Registrul 
Comertului nr. J29/56/1991, cod fiscal 
1343309, declaram pierduta si nula Autori-
zatia de expeditor inregistrat  nr. 
RO0006300IM00 din data de 29.04.2013.

l Pierdut Certificat Constatator eliberat de 
O.R.C. Arad, privind autorizarea activităţilor 
desfăşurate la sediul social de Birăuaş Magda-
lena “Pivniţele Birăuaş” Întreprindere Indivi-
duală, înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. F 02/1235/2010, având C.U.Î. 
27355579. Îl declar nul.

l Deasign Print S.R.L., cu sediul  social in 
Judetul Ilfov, Comuna Afumati, Sat Afumati, 
str. Aurel Vlaicu nr.11A, lot 1/1, LOT 2, avand 
CUI 29068268, declar pierdut certificat 
constatator nr.5939 din data de 29.04.2015 al 
punctului de lucru din Municipiul Slobozia, 
Bulevardul Matei Basarab, Nr.27, camera 17, 
Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Libere 
Ialomiţa, Etaj 1, Judet Ialomiţa. Il declar nul.

Secția civilă 
Dosar nr. 136/55/2019 
Obiectul cauzei: uzucapiune 
Petent: Șepețan Saveta și Șepețan Marius 
Termen de judecată: 13.03.2019 

SOMAȚIE 

Având în vedere că prin acțiunea civilă ce face obiectul dosarului nr. 136/55/2019 al Judecătoriei Arad,
petenții Șepețan Saveta și Șepețan Marius, cu domiciliul în Secusigiu, nr. 575, jud. Arad, solicită
dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului înscris în CF 304263 Secusigiu,
nr. top 844-845/b, compus din teren intravilan în suprafață de 1.440 mp, invităm pe cei interesați să facă
opoziție față de această acțiune, în termen de 1 lună de la afișarea prezentei somații, în caz contrar
urmând a se trece la judecarea cauzei.


