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OFERTE SERVICIU
l Primăria Comunei Vidra organizează 
în data de 09.08.2019 concurs recrutare 
pentru 1 post de Inspector de speciali-
tate. Detalii la 021-361.22.66.

l SC Filadelfia SRL, Brașov, str. Cără-
midăriei nr. 4, obiectiv nr. 1, birou 16, 
J8/939/1998, CUI RO 10835424, anga-
jează ajutor bucătar, cod COR 941101. 
CV la adrian.chiper@yahoo.com.

l SC Trans Grup Agapia SRL Sibiu 
angajează: -5 instalatori apă canal, -1 
excavatorist pentru excavatoare cu rotor 
de mare capacitate, -4 zidar roșar tencu-
itor, -14 tâmplar universal. Telefon: 
0371.307.458.

l Menajeră/Îngrijire persoană în vârstă. 
Salariu: 2.000Lei. Căutăm doamnă 
intern, îngrijire persoană vârstnică (92 
ani), deplasabilă. Locație: Gura Calitei, 
Jud.Vrancea. Loc de întâlnire: București, 
sector 4. Pentru mai multe detalii: 
0744.304.111.

l Compact Trust Srl din Lipova anga-
jeaza 1 bucatar (cod COR. 512001). 
Conditii minime; studii medii calificare 
bucatar, vechime in domeniu 1 an,. 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: 
dusa.rodica@yahoo.com. Vor fi luate in 
considerare CV-urile primite pana la 
data de 26.07.2019. Selectia candidatilor 
va avea loc in data de 29.07.2019 si 
consta in concurs de CV-uri. Informatii 
la telefon: 0744638021.                                                                   

l Stațiunea de Cercetare Dezvoltare 
pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia, 
(SCDCB Șercaia) cu sediul în localitatea 
Șercaia, strada Câmpului, nr.2, jud.
Brașov, organizează concursuri pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante 
de: Tractorist- 2 posturi; Muncitor necali-
ficat- 3 posturi. Concursurile se vor 
desfășura la sediul instituției în data de 
05.08.2019, ora 10.00. Condiţiile de parti-
cipare, documente necesare, bibliografia 
și tematica, precum și calendarul desfă-
șurării concursurilor sunt afișate la sediul 
unității. Alte informaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 0268.245.890.

l Primăria comunei Bogaţi, judeţul 
Argeș, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției publice de execuție 
vacante de inspector clasa I, grad profe-
sional asistent în cadrul compartimen-
tului administrație și stare civilă, după 
cum urmează: 1) Proba scrisă: în data de 
20.08.2019, ora 10.00. 2) Data și ora 
interviului vor fi comunicate ulterior. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a ocupării func-
ţiei publice sunt: - studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul juridic- certificat de 
absolvire curs expert achiziții publice; - 
minimum 1 an vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 

publice. Termen limită depunere dosar: 7 
august 2019, la sediul primăriei comunei 
Bogați, din comuna Bogați, sat Bogați, 
județul Argeș. Informații suplimentare se 
obțin la sediul Primăriei Bogați și la nr. 
de telefon 0248-655003.

l Primăria Comunei Sânzieni, cu sediul 
în localitatea Sânzieni, str.Principală, 
nr.337, județul Covasna, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de muncitor cali-
f i c a t  I  - 1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba practică în data de 
09.08.2019, ora 10.00; -Interviul în data 
de 12.08.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-studii medii sau gimnaziale; -vechime în 
specialitate: minim 5 ani; -îndeplinește 
condiţiile specifice pentru ocuparea func-
ţiei contractuale; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare funcţiei contractuale 
pentru care candidează, atestată pe bază 
de examen medical de specialitate. 
Candidații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 
01.08.2019, ora 14.00, la sediul Primăriei 
Comunei Sânzieni. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei Sânzieni, 
persoană de contact: Bandi Levente, 
telefon: 0730.584.174, fax: 0267.366.019, 
e-mail: blevi@consloc.ro

l Regia Publică Locală a Pădurilor 
Măieruș, cu sediul în Comuna Măieruș, 
str.Nicolae Bălcescu, nr.2, judeţul Brașov, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de inginer 
silvic debutant, 1 post perioadă nedeter-
minată, conform HG nr.286/23.03.2011, 
modificată și completată de HG 
nr.269/2016. Concursul se va desfășura 
astfel:  -Proba scrisă în data de 
09.08.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 09.08.2019, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Absolvent al învaţământului 
superior de specialitate; -Permis cate-
goria B; -Cunoștințe Microsoft Office; 
-Cunoștințe limba engleză -nivel mediu; 
-Vechimea nu este obligatorie. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Regiei 
Publice Locale a Pădurilor Măieruș. 
Relaţii suplimentare la sediul Regiei 
Publice Locale a Pădurilor Măieruș, 
persoană de contact: Petreanu Silvia, 
telefon: 0268.284.906.

l Școala Gimnazială Nr.1 Telești, cu 
sediul în localitatea Telești, județul Gorj, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcției contractuale de execuție, 
vacantă, de îngrijitor școală, 1 normă, 
treaptă profesională I. Pentru a ocupa un 
post contractual vacant sau temporar 
vacant, candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale, conform art.3 
al Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţiile specifice nece-
sare în vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției contractuale sunt: 
-studii (minimum 10 clase); -nu este 

necesară vechime. Concursul se va orga-
niza conform calendarului următor: -01 
august 2019, ora 12.00: termenul-limită 
pentru depunerea dosarelor; -09 august 
2019, ora 9.00: proba scrisă; -13 august 
2019, ora 9.00: proba interviu. Relaţii 
suplimentare se pot obține la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr.1 Telești, localitatea 
Te leș t i ,  judeţu l  Gor j ,  t e l e fon : 
0253.276.451, persoană de contact, 
S c h i n t e e  G h e o r g h e ,  t e l e f o n : 
0727.878.519.

l Spitalul Municipal Oltenița, cu sediul 
în localitatea Oltenița, str.Argeșului, 
nr.134, judeţul Călărași, organizează 
concurs în vederea ocupării unei funcții 
contractuale vacante: -1 post de consilier 
juridic IA, pe perioadă nedeterminată 
-Compartiment juridic. Condiții generale 
de participare la concurs sunt cuprinse în 
art.3 din HGR nr.286/2011, pentru apro-
barea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar aprobat, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se va 
desfășura la sediul spitalului menționat 
mai sus, astfel: -consilier juridic IA: 
-proba scrisă: 09.08.2019, ora 10.00; 
-interviul: 13.08.2019, ora 10.00. Condiții 
generale pentru participarea la concurs: 
-are cetățenie română; -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; -are capacitatea deplină de exer-
cițiu; -are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidiează, 
atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; -îndeplinește 
condițiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului sau contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu 
servicul, care împiedică înfăptuirea justi-
ției, de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției vacante pentru care 
candidează, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. Condiții specifice: 
pentru postul de consilier juridic IA: 
-diplomă de licență în specialitate; 
-adeverință medicală care să ateste starea 
de sănătate; -vechime în specialitate 6 ani 
și 6 luni. Dosarele de concurs se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a. Tematica și biblio-
grafia de concurs se afișează la sediul 
un i tă ț i i .  Re la ț i i  sup l imentare 
tel.0242.515.931, int.237.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și 
Inspecţie Socială Covasna organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante de: 1.Inspector, clasa 
I, grad profesional debutant- din cadrul 
Compartimentului beneficii de asistenţă 
socială, programe de servicii sociale, 
incluziune socială, egalitate de șanse, 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă. Condiţiile de 
participare la concurs și bibliografia 
stabilită se afișează la sediul instituţiei și 
pe site-ul AJPIS Covasna http://covasna.
mmanpis.ro. Concursul va avea loc pe 
data de 19 August 2019, începând cu ora 
10.00- proba scrisă, la sediul Agenţiei 
Judeţene pentru Plăţi și Inspecţie Socială 
Covasna, (Sfântu Gheorghe, str.Gen.
Grigore Bălan, nr.14, jud.Covasna). 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune la secretariatul comisiei, camera 
30, în perioada 18.07.2019-06.08.2019, în 
termen de 20 de zile de la data publicării 
în M.Of. partea III-a. Relaţii suplimen-
tare: la sediul AJPIS Covasna, Camera 
30, la nr. de telefon 0267.311.917, pe 
site-ul instituţiei și la e-mail: peter.
andreea@mmanpis.ro.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Ilfov cu sediul în localitatea  București, 
Calea Giulești, nr. 6-8, sector 6, organi-
zează concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de inspector 
clasa I, grad profesional superior, din 
cadrul Serviciului Economic, Resurse 
umane, Administrativ și Informatică 
-Compartimentul Resurse Umane. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 19.08.2019, ora  10,00; 
-Proba interviu în data 21.08.2019, ora 
10,00. Condiţii de participare: •candi-
daţii trebuie să îndeplinească prevederile 
art. 54 din Legea nr. 188/1999  privind 
Statutul Funcţionarilor Publici republi-
cată (2), cu modificările și completările 
ulterioare; •candidaţii trebuie să îndepli-
nească prevederile art.9 lit.a din Legea 
nr.188/1999  privind Statutul Funcţiona-
rilor Publici republicată (2),cu modifică-
rile și completările ulterioare, respectiv 
“studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă” în domeniul 
ştiinţe juridice; •vechimea în specialitate 
minim 7 ani. Dosarele de înscriere vor 
conţine actele prevăzute în H.G.R. 
nr.611/2008, art.49 și se depun la sediul 
instituţiei în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial. Pentru relaţii suplimentare: 
telefon 021.3162560/61, site-ul www.
itmilfov.ro, email itmilfov@itmilfov.ro.

l Institutul de Fonoaudiologie și 
Chirurgie Funcțională -ORL „Prof. Dr. 
Dorin Hociotă”, cu sediul în Str. Mihail 
Cioranu nr. 21, Sector 5, București, orga-
nizeaza în perioada 18.07– 14.08.2019, cu 
respectarea Regulamentului de de orga-
nizare și desfășurare a concursului și a 
examenului pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante, precum și 
stabilirea criteriilor de evaluare a perfor-
manțelor profesionale individuale la 
promovare prin examen a personalului 
contractual din sistemul sanitar, aprobat 
prin H.G. nr. 286/ 2011 (*actualizata*), 
cu modificările și completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea următorului 
post temporar vacant: -1 post asistent 
medical generalist pr. (PL) -Secţia Clinica 
nr. III -temporar vacant. Condiţii: 
-diplomă de bacalaureat; -diplomă școală 
postliceală; -dovada obţinerii gradului 
principal; -vechime în specialitatea studi-
ilor -minim 5 ani;  -cunoștinţe operare 
PC -nivel baza. Înscrierile se pot face la 

secretariatul instituției pană cel târziu 
25.07.2019, ora 14,00. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției, Sala de 
lectură, astfel: -proba scrisă  - 09.08.2019 
-ora 09.00; -proba practică/ interviu 
-13.08.2019 -ora 09.00; -rezultate finale 
–14.08.2019 -ora 14.00. Relaţii cu privire 
la conţinutul dosarului de înscrierile la 
concurs și bibliografie, se găsesc pe site-ul  
www.ifacforl.ro  și la Biroul RUNOS, 
telefon 021/410.21.70 int.172 si 
0744.346.544- ref. Tufan Jenica, zilnic 
între orele 9,00 -15,00.

l Institutul de Fonoaudiologie și 
Chirurgie Funcțională -ORL „Prof. Dr. 
Dorin Hociotă”, cu sediul în Str. Mihail 
Cioranu nr. 21, Sector 5, București, orga-
nizează în perioada 18.07– 14.08.2019, cu 
respectarea Regulamentului de de orga-
nizare și desfășurare a concursului și a 
examenului pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante, precum și 
stabilirea criteriilor de evaluare a perfor-
manțelor profesionale individuale la 
promovare prin examen a personalului 
contractual din sistemul sanitar, aprobat 
prin H.G. nr. 286/2011 (*actualizata*), cu 
modificările și completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea urmatoarelor 
posturi vacante:  -1 post asistent medical 
generalist pr. (PL) -Secţia Clinica nr. II. 
Conditii: -diplomă de bacalaureat; 
-diplomă școală postliceală; -dovada 
obţinerii gradului principal; -vechime in 
specialitatea studiilor -minim 5 ani;  
-cunoștinţe operare PC -nivel baza. -1 
post asistent medical generalist pr. (PL) 
-Secţia Clinica nr. III.  Conditii: -diplomă 
de bacalaureat; -diplomă școală postli-
ceală; -dovada obţinerii gradului prin-
cipal; -vechime în specialitatea studiilor 
-minim 5 ani; -cunoștinţe operare PC 
-nivel baza. -1 post asistent dietetician pr. 
(PL) -Compartimentul Dietetică. 
Condiţii: -diplomă de bacalaureat; 
-diplomă școală postliceală; -dovada 
obţinerii gradului principal; -vechime în 
specialitatea studiilor -minim 5 ani;  
-cunoștinţe operare PC -nivel baza. -1 
post asistent de laborator (PL) -Labora-
torul de Analize medicale. Conditii: 
-diplomă de bacalaureat; -diplomă școală 
postliceală; -vechime în specialitatea 
studiilor -minim 6 luni; -cunoștinţe 
operare PC -nivel baza; -1 post regis-
trator medical -Fișier -Informaţii -Inter-
nări. Conditii: -diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea funcţiei -minim 
6 luni. -1 post muncitor calificat -insta-
lator -Compartimentul Tehnic. Condiţii: 
-act calificare. -1 post bucătar -Blocul 
Alimentar. Condiţii: -act calificare. 
Înscrierile se pot face la secretariatul 
instituției până cel târziu 01.08.2019, ora 
14,00. Concursul se va desfășura la sediul 
instituției, Sala de lectură, astfel: -proba 
scrisă  -09.08.2019 -ora 09.00; -proba 
practică/ interviu -13.08.2019 –ora 09.00; 
-rezultate finale -14.08.2019 –ora 14.00. 
Relaţii cu privire la conţinutul dosarului 
de înscrierile la concurs și bibliografie, se 
găsesc pe site-ul  www.ifacforl.ro și la 
Biroul RUNOS, telefon 021/410.21.70 
int.172 si 0744.346.544– ref. Tufan 
Jenica, zilnic între orele 9,00 –15,00.

l Primăria comunei Cernica, județul 
Ilfov cu sediul în comuna Cernica, str.
Traian nr.10, județul Ilfov organizeazã 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
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perioada nedetermină a urmặtoarelor 
funcții contractuale de execuție vacante 
-personal auxiliar in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Cernica, județul Ilfov: •1 funcție contrac-
tuală de execuție vacantă de muncitor 
necalificat întreṭinere; •2 funcții contrac-
tuale de execuție vacante de şofer (1/2 
norma; 4 ore/zi). Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județul Ilfov, în data de  9 
august 2019, la ora 11.00- proba scrisă şi 
12 august 2019 -interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov.  Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie sã conținã în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 
6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile şi 
completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia se 
afişeazã la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Cerințe muncitor 
necalificat întreặinere: Studii minime 
generale, minim 2 ani vechime; Cerințe 
şofer: Studii minime generale, minim 2 
ani vechime, permis conducere categoria 
B; Relaţii suplimentare se  pot obţine la 
sediul Primăriei comunei Cernica, județ 
Ilfov şi la nr.de telefon  (021) 369.53.08.

CITAŢII
l Se invită toţi moştenitorii legali sau 
testamentari ai defunctei Bîznosu Maria, 
CNP 2210925070011, decedată la data 
de 28.01.2014, cu ultimul domiciliu în 
mun. Botoşani, jud. Botoşani, în vederea 
dezbaterii succesiunii acesteia, în data de 
05.08.2019 ora 12.00 la Societatea Nota-
rială Notarias, notar public Marian 
Viorica, cu sediul în mun. Botoşani, 
Calea Naţională nr. 101, Scara A+B, 
Parter, jud. Botoşani.

DIVERSE
l Vineri, 19 iulie 2019, la orele 14:00, la 
sala de conferințe nr. 6405 (Str. Stanislav 
Cihoschi, nr. 5, Bucureşti) va avea loc 
Conferința finală a proiectului „Sprijin 
pentru adaptarea managerilor antrepre-
norilor şi lucrătorilor din regiunea 
Centru la schimbările din mediul social şi 
economic, în spiritul principiilor dezvol-
tării durabile şi inovării sociale - Busi-
nessPro” POCU 227/3/8/117946. Dintre 
invitați vor face parte membrii echipei de 
implementare şi de management, grupul 
țintă implicat în proiect și alte persoane 
interesate.

l OMV Petrom S.A. - Rafinăria Petro-
brazi anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul desfiin-
ţare: clădire birou şi vestiare (corp c6), 
bazine omogenizare (corpuri c11, c12, 
c13), bazin neutralizare (corp c15), bazin 
aspiraţie (corp c16) şi lucrări conexe în 
incinta rafinariei Petrobrazi, propus a fi 
amplasat în sat Brazii de Sus, str. Tran-
dafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul 
Prahova, Cod postal 107084. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului Prahova, str. GH. GR. 
Cantacuzino, nr. 306, Ploieşti, jud. 
Prahova, cod 100466 şi la sediul Rafină-

riei Petrobrazi, comuna Brazi, sat Brazii 
De Sus, str. Trandafirilor, nr. 65, jud. 
Prahova, cod postal 107084, în zilele de 
luni - vineri, între orele 09:00 - 13:00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic 
la sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului Prahova.

l Mazarine Energy Romania S.R.L prin 
Expert Serv S.R.L., titular al proiectului: 
„echipare de suprafata si conducte de 
amestec sondele 1101, 1102, 1105, 1106 
Ileana” propus a fi amplasat în judetul 
Calarasi, comuna Ileana, extravilan, 
Tarla 135, P4; Tarla 134/8 P5, anunta 
publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre A.P.M Cala-
rasi in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul: „echipare de suprafata si 
conducte de amestec sondele 1101, 1102, 
1105, 1106 Ileana” propus a fi amplasat 
în judetul Calarasi, comuna Ileana, 
extravilan, Tarla 135, P4; Tarla 134/8 P5. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul A.P.M Calarasi: Soseaua Chiciu, 
nr. 2, jud. Calarasi in zilele de luni - 
vineri, intre orele 9 - 12, precum si la 
urmatoarea adresa de internet: www.
apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate 
inainta observatii /comentarii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 10 zile 
de la data publicarii anuntului pe pagina 
de internet a autoritatii competente 
pentru protectia mediului. Publicul inte-
resat poate depune propuneri in ceea ce 
priveste continutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul auto-
ritatii competente pentru protectia 
mediului.

l Comuna Ceanu Mare, titular al 
proiectului „Intervenţii de primă 
urgenţă- Lucrare de înlăturare a efectelor 
calamităţilor naturale produse la nivelul 
infrastructurii în comuna Ceanu Mare”, 
anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către APM 
Cluj în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru 
proiectul „Intervenţii de primă urgenţă- 
Lucrare de înlăturare a efectelor calami-
tăţilor naturale produse la nivelul 
infrastructurii în comuna Ceanu Mare”, 
propus a fi amplasat în comuna Ceanu 
Mare, drum comunal DC66, judeţul 
Cluj. Proiectul deciziei etapei de înca-
drare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul APM Cluj, din 
Calea Dorobanţilor, nr.99, Cluj-Napoca, 
cod 400609, tel.0264.410.722, fax: 
0264.410.716, e-mail: office@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 
9.00-14.00, şi vineri, între orele 9.00-
12.00, precum şi la adresa de internet: 
office@apmcj.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen 
de 10 zile de la data anunțului pe pagina 
de internet a APM Cluj.

l România. Unitatea Administrativ-Te-
ritorială Comuna Tămădău Mare, 
județul Călăraşi, cod fiscal: 3966346, cod 
poştal: 917250, tel./fax: 0242.643.444, 
e-mail: primariatamadau@yahoo.com. 
Anunț prealabil privind afişarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea Administrativ-Teritorială 
Tămădău Mare, din județul Călăraşi, 

anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.: -1(T.2, T.10, T.10/1, T.10/2, T.13), 
-2(T.8, T.11, T.11/1, T.14), -4(T.15, T.15/2, 
T.17, T.17/1, T.19, T.21, T.21/1, T.23, T.29, 
T.32), -5(T.42), -7(T.47), -9(T.38, T.49), 
-10(T.113, T.113/1, T.113/2, T.113/3, 
T.113/4, T.113/5, T.113/6, T.113/8), 
-16(T.113, T.113/1, T.113/2, T.113/3, 
T.113/4, T.113/5, T.113/6, T.113/8), 
-17(T.129, T.129/1), -19(T.185, T.186, 
T.186/1, T.186/2, T.186/3, T.186/4, T.187, 
T.189), -20(T.133, T.134, T.134/1), 
-24(T.175, T.175/4, T.177, T.177/2, 
T.177/5, T.178/1, T.178/2, T.178/3, T.179, 
T.179/1, T.179/2, T.179/3, T.179/4, T.193), 
-30(T.71, T.72, T.72/1, T.73/1), -45(T.253, 
T.253/1, T.253/2, T.253/3, T.253/4), înce-
pând cu data de 25.07.2019, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primăriei, str.
Principală, nr.55, conform art.14 alin.(1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a publici-
tății imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  

l Se aduce la cunoștință celor interesați 
că petentul PĂNOIU GHEORGHE cu 
domiciliul în Hălchiu, comuna Hălchiu, 
str. Tudor Vladimirescu nr. 692, jud. 
Brașov, a solicitat Judecătoriei Brașov să 
se constate că a dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului teren situat în sat Hălchiu 
(comuna Hălchiu), str. Tudor Vladimi-
rescu nr. 692, jud. Braşov, înscris în CF 
nr. 4930 a localității Hălchiu, jud. Braşov, 
nr. top 3690/56, dosar 10779/197/2019.  
Persoanele interesate pot face opoziție la 
Judecătoria Braşov în termen de 30 de 
zile de la data afişării şi publicării 
prezentei somații. Prezenta se comunică 
spre afişare la  sediul Primăriei Hălchiu, 
la sediul OCPI Braşov, la sediul Judecă-
toriei Braşov.

SOMAŢII
l Dosar nr.5857/55/2019 Obiectul cauzei: 
uzucapiune Reclamant Ursache Irimia 
Proprietar tabular decedat Bozian Ioan 
Emisa la 30.05.2019 Emisa in baza inche-
ierii din 29.05.2019 din dosar nr. 
5857/55/2019 al Judecatoriei Arad 
somatie Avand in vedere ca prin actiunea 
civila ce face obiectul dosarului nr. 
5857/55/2019 al Judecatoriei Arad , 
Reclamantul Ursache Irimia cu domici-
liul in Semlac nr. 1003, jud.Arad - solicita 
inscrierea dreptului lor de proprietate cu 
titlu de uzucapiune asupra cotei de 1/1 
din imobilul EDIFICAT (fara teren) 
situat in Semlac nr.595 , jud. Arad inscris 
in CF nr.304277 Semlac (vechi 2875 
Semlac) cu nr.top 597/a Semlac imobilul 
asupra caruia este mentionat in cartea 
funciara ca si proprietar tabular 
defunctul Bozian Ioan , invitam pe toti 
cei inteeseati sa faca opozitie fata de 
aceasta actiune, in termen de 1/una/luna 
de la afisarea prezentei somatii , in caz 
contrar urmand ca in termen de 1/una/
luna de la emiterea celei din urma publi-
catii sa se treaca la judecarea cauzei. 
Opozitiile se vor formulz in scris si se vor 
depune la dosarul 5857/55/2019 al Jude-
catoriei Arad , prin Biroul de depunere 
actiuni si cereri al acestei instante. 

Termen de judecata fixat in cauza dupa 
1/una /luna - 11.09.2019 sala 146, ora 
8:30.

l Prin cererea inregistrată la data de 
22.05.2019, reclamanta Şirian Cristina cu 
domiciliul in sat Galşa, nr 706 A, comuna 
Şiria, jud Arad, solicită inscrierea drep-
tului de proprietate asupra imobilului 
situat in localitatea Galşa, nr 706 A. 
comuna Şiria, jud Arad, inscris in CF nr 
306731 Şiria, CF vechi 2487 Galşa nr top 
306731. Reclamanta işi intemeiază 
cererea pe faptul posesiei mai mare de 20 
de ani de la decesul proprietarului 
tabular (art 28 din Decretul-Lege nr 
115/1938). In urma acesteia, in baza art 
130 din Decretul-Lege nr 115/1938, sunt 
somaţi toţi cei interesaţi de indată să 
inainteze opoziţie la Judecătoria Arad 
deoarece in caz contrar, in termen de o 
lună de la această ultimă publicare se va 
proceda la soluţionarea cererii. Prezenta 
somaţie se va afişa timp de o lună la 
avizierul Judecătoriei Arad şi la Primăria 
comunei Şiria, jud Arad, un exemplar 
fiind publicată intr-un ziar de largă 
răspândire, pe cheltuiala reclamantei.

LICITAŢII
l Anunț de participare. SC High-Tech 
Industry Park Craiova SA anunță lici-
tație deschisă cu ofertă în plic pentru 
rețele edilitare- canalizare pluvială. 
Pentru mai multe detalii, accesați pagina: 
www.hightechindustrypark.ro, secțiunea 
Achiziții bunuri, servicii şi lucrări.

l Unitatea Administrativ-Teritorială a 
Comunei Săcălaz anunță concesionarea 
prin licitație publică a unui teren în 
suprafață de 1.200mp categoria de folo-
sință curs-construcții, situat în Săcălaz, 
cu destinația servicii. Licitația va avea loc 
în data de 06.08.2019 (20 de zile de la 
data publicării anunțului), ora 12.00, la 
sediul Primăriei Săcălaz. În cazul în care 
bunul nu va fi adjudecat la prima lici-
tație, aceasta se va relua în fiecare zi de 
miercuri, ora 11.00, pe o perioadă de 90 
de zile, după care se va publica un alt 
anunț în presă. Prețul de pornire la lici-
tație  este 3Euro/mp/an. Odată cu 
înscrierea la licitație, solicitantul trebuie 
să achite la casieria instituției noastre 
următoarele taxe: 300Lei taxa de partici-
pare la licitație, 30Lei caiet de sarcini şi 
2% din prețul de pornire, reprezentând 
garanția de participare la licitație. Infor-
mații la tel.0256.367.101.

l Anunț privind valorificarea prin lici-
tație deschisă cu strigare a unui număr 
de trei autospeciale, ambulanțe casate. 
Spitalul Clinic C.F. Timişoara, cu sediul 
în Timişoara, splaiul Tudor Vladimirescu 
nr.13-15, organizează în data de  02 
august 2019 ora 11:00, la sediul spita-
lului, licitație publică cu strigare pentru 
valorificarea a unui număr de 3 (trei) 
autospeciale, ambulanțe casate ce pot fi 
vazute la sediul spitalului. Taxa de parti-
cipare la licitație este  de 20lei. Depu-
nerea documentelor solicitate în 
Regulamentul pentru înregistrarea 
participanților la licitație, se face până la 
data de 02 august 2019 la sediul spita-
lului, la registratură. În caz de neadjude-
care, licitația va fi reluată în data de 12 
august 2019, ora 11:00 şi respectiv data 

de 19 august 2019, ora 11:00. Relații la 
telefon 0256493088 sau pe site-ul spita-
lului www.spitalcftm.ro.

l S.C. Citadin S.A. IASI, cu sediul in 
Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza 
procedura simplificata, cu oferte de pret 
in plic inchis, in vederea atribuirii 
contractului de achizitie: NISIP. Proce-
dura de achizitie se va desfasura conform 
prevederilor “Regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea achizitiilor” 
al SC Citadin SA Iasi. Pentru participare 
la procedura de achizitie, ofertantii 
trebuie sa indeplineasca conditiile cerute 
in “Documentatia de achizitie”. Docu-
mentatia de achizitie va fi postata pe 
site-ul societatii www.citadinis.ro si va fi 
accesata pana pe data de 24.07.2019 pe 
baza de cod unic de acces, ce va fi comu-
nicat doar persoanelor care solicita in 
scris accesul la documentatie cu date de 
identificare clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind siguranta 
informatiilor pentru evitarea introducerii 
unor virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul cel mai 
scazut. Documentatia de ofertare va fi 
depusa la sediul SC Citadin SA pana la 
data de  24.07.2019, ora 10:00. Deschi-
derea ofertelor va avea loc la data de 
24.07.2019, ora 12:00, la sediul S.C. 
Citadin S.A. Relatii suplimentare privind 
procurarea documentatiei si conditiile de 
participare se pot obtine la tel.: 
0751048290.

l Subscrisa Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichidator judiciar 
al societăţii M & D ZERO societate în 
faliment, in bankruptcy, en faillite - 
procedură ce face obiectul dosarului nr. 
638/1285/2018, aflat pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj, având în sediul în loc. 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 
109, bl.16, sc.4,  ap. 109, jud. Cluj , CUI 
25818898, număr de înregistrare în 
Registrul Comerţului J12/1513/2009 , în 
temeiul art.154 şi următoarele din Legea 
85/2014 şi cu respectarea regulamntului 
de vânzare aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 04.07.2019, prin 
prezenta anunțăm vânzarea la licitație 
publică a bunurilor mobile a societății 
debitoare care cuprinde un număr de 363 
de articole – piese auto.  Vânzarea bunu-
rilor urmează a se face în bloc, la data de 
14.08.2019 începând cu ora 12:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Oradea, 
str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor,  
iar prețul de pornire al licitației, conform 
raportului de evaluare nr. 749  din data 
de 13.02.2019 este de: 25.600 lei. Persoa-
nele care doresc să cumpere vor depune 
oferte de cumpărare la sediul lichidato-
rului judiciar din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor sau la 
adresa de e-mail office@plginsolv.ro, în 
atenția lichidatorului judiciar cu cel 
puțin 24 de ore înainte de ora de începere 
a licitației publică. Nerespectarea terme-
nului atrage decăderea din dreptul de a 
mai participa la licitația publică.  Titu-
larii ofertelor de cumpărare au obligația 
să depună cu cel puțin 24 de ore înainte 
de ora de începere a licitației publică o 
garanție de 10% din prețul de pornire al 
licitației în contul unic de insolvență al 
societății debitoare M & D ZERO deschis 
la LIBRA INTERNET BANK cont 
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IBAN RO72BREL 0002002065010100. 
Nerespectarea termenului atrage decă-
derea din dreptul de a mai participa la 
licitația publică. Vânzarea la licitație se 
va face în mod public de către lichida-
torul judiciar care va oferi bunurile spre 
vânzare prin 3 strigări succesive.  Bunu-
rile se adjudecă celui care, după 3 strigări 
succesive, făcute la intervale de timp 
care să permită opțiuni și supralicitări, 
oferă prețul cel mai mare, iar atunci 
când există un singur concurent, acesta a 
oferit prețul de începere a licitației.  
Informații suplimentare se pot obține de 
la  l i ch idator :  Te l :0359 /463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@plgin-
solv.ro.

l Consiliul Local al Orașului Vălenii de 
Munte, cu sediul în Orașul Vălenii de 
Munte, str. Berevoești, nr. 3A, CIF: 
2842870,  tel .0244.280.816,  fax: 
0244.280.631, organizează în data de 
08.08.2019, ora 8.00, licitație publică 
privind vânzarea următoarelor terenuri 
ce aparțin domeniului privat al orașului 
Vălenii de Munte, terenuri pe care este 
amplasată o construcție edificată fără 
autorizație: -teren str.Walter Mărăci-
neanu, supraf. 584 mp /23509, teren str.
Digului, nr.2, supraf. 288 mp /24371, 
teren str.Constantin Nila, nr. 9A, supraf. 
146 mp /24404, teren str.George Enescu, 
nr. 40, supraf. 255 mp /24334, teren str. 
Mihai Bravu, nr.20, supraf. 851 mp 

/10655, teren str. George Enescu, nr.40, 
supraf. 591 mp /24347, teren str. George 
Enescu, nr. 48, supraf. 950 mp /24355, 
teren str.Digului, FN, supraf. 260 mp 
/24362, teren str. George Enescu, nr.45, 
supraf. 196 mp /24360, teren str.Eaub-
onne, FN, supraf. 2344 mp /22779, teren 
str. George Enescu, FN, supraf. 204 mp 
/24373, teren str.Mihai Eminescu, nr. 35, 
supraf. 420 mp /24292, teren str. Zore-
lelor, nr.5, supraf. 103 mp/ 24335, teren 
str.George Enescu, nr. 40, supraf. 731 
mp/ 24342, teren str. Digului, nr. 2, 
supraf. 505 mp /24352, teren str.Digului, 
nr.22, supraf. 329 mp /24365, teren str. 
Petru Rareș, supraf. 347 mp /24285, 
teren str.George Enescu, nr. 40A, supraf. 
514mp /24344. Procurarea documenta-
ției în vederea participării la licitație se 
va face în perioada 22.07-07.08.2019 de 
la sediul Primăriei Orașului Vălenii de 
Munte, camera 22. Participanții la lici-
tație au obligația de a achiziționa docu-
mentația de licitație contra sumei de 
50Lei. Data-limită pentru depunerea 
ofertelor este 07.08.2019, ora 16.00. 
Ședința publică de deschidere a ofertelor 
se va desfășura la sediul Primăriei 
Orașului Vălenii de Munte, str.Berevo-
iești, nr.3A, în data de 08.08.2019, ora 
8.00. Informații suplimentare la 
tel.0244.280.816, int.22.

l Primăria comunei Clinceni, cu sediul 
în comuna Clinceni, strada Principală, 

nr. 107A, judeţul Ilfov, tel./fax 369.43.93 
/369.40.41, cod fiscal 6506628, e-mail 
primariaclinceni@yahoo.com, organi-
zează licitaţie publică deschisă privind  
concesionarea  spatiului în suprafaţa de 
120mp, str. Ciorogârlei,  nr.10, număr 
cadastral  2967, înscris în cartea funciară 
nr. 5345, ce aparţine domeniului public al 
comunei  Clinceni. Costul  documentaţi-
ilor pentru înscrierea la licitaţie este de 
500 lei fără TVA și se achită la caseria 
primăriei comunei Clinceni. a) data la 
care pot ridica documentaţiile privind 
licitaţia 24.07.2019, b) adresa de unde se 
ridică documentaţiile privind licitaţia: 
Primăria comunei Clinceni, comuna 
Clinceni, strada Principală, nr.107A, 
judeţul Ilfov- compartimentul contabili-
tate, c) adresa unde se depun ofertele 
Primăria comunei Clinceni, d) termenul 
l imită de depunere a ofertelor  
31.07.2019  ora 11.00, e) data deschiderii 
ofertelor 31.07.2019 ora 13,00- la sediul 
primăriei comunei Clinceni, f) garanţia 
de participare  la licitaţie este de 1.000 lei 
și se depune în contul RO41TREZ 
4215006xxx003094-Trezoreria  Ilfov. 
Valabilitatea ofertelor- 60 de zile calen-
daristice. Se vor trimite cate 2 oferte 
(copie și original). Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, înche-
ierea, excutarea, modificarea și încetarea 
contractului de concesiune, precum și a 
celor privind acordarea de despăgubiri  
se realizează potrivit prevederilor legii 

contenciosului administrativ nr. 
544/2004, cu modificările ulterioare.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Unic de Înregistrare 
și Certificate Constatatoare ale societății 
MICRO - B INFO SRL, identificată prin 
nr. ordine Reg. Com. J40/3830/2005, CUI 
1729350, cu sediul în București, sector 1, 
str. Sevastopol nr. 13- 17, Complex 
Diplomat, ap- cam. 303. Declar nule.

l Codrea Gheorghe, declar că mi-am 
pierdut Cartela tahograf și Atestatul de 
transport marfă în imprejurări necunos-
cute.

l Pierdut Atestate profesionale de 
marfă, respectiv CPI marfă și ADR 
Colete, eliberate de ARR Dolj, pe numele 
Ciurea Marinel Mihai. Se declară nule.

l Pierdut atestat transport marfă seria 
0213129001 emis de ARR Vâlcea pe 
numele Dodiţoiu Dorel Cristian. Se 
declară nul.

l Clarity Solutions SRL cu sediul în 
Voluntari, Bd. Pipera nr. 1-IA, Cladirea 
Integral Business Center, Corp A, et. 7, 
biroul nr. 2, judeţ Ilfov, înmatriculată în 
Registrul Comerţului cu număr 
J23/3039/2016, CUI 29529299 anunţă 
pierderea certificatului constatator emis 

pentru sediul social și pentru punctul de 
lucru situat în Ploiești, str. Poligonului nr. 
2, județ Prahova. Le declarăm nule.

l Pierdut legitimaţie de student pe 
numele Paraschiv Gabriela, eliberată de 
Universitatea de Arhitectură și Urba-
nism Ion Mincu.

l Pierdut certificat unic de înregistrare 
al SC Gaudi Residence SRL cu nr. de 
înregistrare în Registrul Comerţului 
J40/1238/09.02.2017, din data de 
10.02.2017, având CUI 29179320 din 
data de 03.10.2011, și sediul social în 
București sector 4 str. Almașu Mic nr. 10, 
camera 2, bl. B17, sc.1, et. 4, ap. 14. Îl 
declar nul.

l Declar pierdut certificatul constatator  
numărul 40714 din 06.11.2013 al Ilie 
Ghe. Ioana PFA, cu sediul profesional 
București, sector 5, strada Sebastian nr. 
136A, bl. V91, sc. 1, et. 3, ap. 11, cod unic 
de înregistrare 32407917, din 29.10.2013, 
număr de ordine în Registrul Comerţului 
F40/4226/29.10.2013.

l Pierdut certificat de identitate sportivă 
nr. 0018212 eliberat la data de 09.09.2003 
de Agenția Națională pentru Sport pe 
numele: Asociația Sportivă ”Stejarul” cu 
sediul în comuna Dobrovăț, jud. Iași. Se 
declară nul.



Prognoză-şoc de la Bruxelles. Mergem spre un deficit bugetar interzis în Europa 

România riscă primele sancțiuni
UE pentru o țară cu mână spartă

Camere video anti- 
bătaie, în grădinițe

UE pentru o țară cu mână spartăUE pentru o țară cu mână spartă

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

UE pentru o țară cu mână spartăUE pentru o țară cu mână spartăUE pentru o țară cu mână spartăUE pentru o țară cu mână spartă
Programul  
Laptele,  
cornul şi  
lama de ras

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

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

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

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

actual deputat PSD, a dezvăluit că, la sfârşitul anului 

2017, a fost victima unei intoxicaţii cu mercur. Aceasta 

bănuieşte că atacul asupra sa are orginea în zona 

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

Doina Pană suspicionează că substanţa otrăvitoare a 

fost strecurată în alimente. Tratamentul-şoc pentru 

eliminarea dozei de mercur a durat 12 zile, însă 

eliminarea totală a substanţei din organism poate 

dura chiar ani de zile.  Pag. 7


