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OFERTE SERVICIU
l ANGAJĂM ŞOFERI Cehia 
tur-retur, contract 4 curse săptămânal. 
Diurnă+salariu. 0727667733.

l Caut sudori autorizați în sudură 
aluminotermică la șine de cale ferată 
pentru Germania, 12 euro/oră și 
cazare. Tel.0049.1517.5813.877.

l Vladiflor Nikall Service SRL anga-
jează: ipsosar, dulgher, zidar, izolator 
termic. Experiență 1 an, engleză- înce-
p ă t o r,  r u s ă -  m e d i u .  R e l a ț i i : 
0763.934.313. Angajările în Rusănești, 
jud.Olt.

l SC Gospodărie Stefănești SRL- 
I l fov  organizează  în  data  de 
25.02.2019 concurs recrutare pentru 2 
posturi de îngrijitor clădiri. Detalii la 
0721.490.200.

l SC Autovest Trans SRL, cu 
sediul în Cehei, Sălaj, angajează 
conducători auto, dulgheri, fierari 
b e t o n i ș t i .  R e l a ț i i  l a 
tel.0745.170.008.

l SC Terminal Trans Bitum SRL, 
cu sediul în loc.IP, Sălaj, anga-
jează conducători auto, dulgheri, 
fierari  betonișt i .  Relaț i i  la 
tel.0745.170.008.

l SC Drumuri Și Poduri Sălaj 
SRL, cu sediul în loc.Crișeni, 
Sălaj, angajează conducători auto, 
dulgheri, fierari betoniști. Relații 
la tel.0745.170.008.

l SCDVV BUJORU scoate la 
concurs următoarele posturi: 1 post 
Cercetător Ştiințific gr III; 2 posturi 
Cercetător Ştiințific; 3 posturi Asis-
tent Cercetare Ştiințifică; 1 post Asis-
tent; 2 posturi Şef fermă; 2 posturi 
Muncitor calificat; 4 posturi Muncitor 
necalificat; 1 post Inginer expert; 1 

post Auditor; 1 post Jurist. Dosarele 
de concurs pot fi depuse până la data 
de 12 Martie 2019 la sediul unității, 
iar concursul va avea loc pe 19 martie 
2019. Relații și condiții concurs la 
tel.0747.011.913 sau pe site-ul unitatii 
www.scdvv bujoru.ro.

l Academia Română -Filiala Timi-
șoara, cu sediul în Timișoara, Bd.
Mihai Viteazu, nr.24, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: 1 post refe-
rent de specialitate, gradul II -inginer 
de tehnologie a informațiilor cu ¼ 
normă, pe durată nedeterminată, în 
cadrul Academiei Române -Filiala 
T i m i ș o a r a ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 19.03.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 26.03.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii tehnice în 
IT: -superioare absolvite cu diplomă 
de licență sau studii ciclul I Bologna; 
-vechime în muncă: minim 2 ani 
vechime în specialitate; -competențe/
cunoștințe: -cunoștințe și abilități 
practice în domeniul electronicii, IT și 
rețele hardware și software, precum și 
instalare, actualizare și depanare 
programe contabile și aplicații ale 
instuțiilor statului; -capacitate de a 
răspunde de buna funcționare a echi-
pamentului harware și  a celor 
software; -abilități: capacitatea de a 
respecta termenele impuse de legis-
lația în vigoare; capacitate de organi-
zare a muncii proprii, de gestionare a 
timpului, de asumare a responsabilită-
ților. 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 Academiei Române 
-Filiala Timișoara, cu sediul în Timi-
șoara, 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 Subscrisa Primăria Comunei Frătă-
uţii Vechi, cu sediul în loc.Frătăuţii 
Vechi, sat Frătăuţii Vechi, nr.8, jud. 
Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual aprobat prin HG nr. 286/2011, 
modificată și completată de HG 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
șofer I în cadrul Compartimentului 
Gospodărire, Întreţinere, Pază Bunuri 
și PSI -post vacant contractual pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: minim studii gene-
rale, carnet conducere; -vechime 
necesară ocupării postului: minim 5 
ani. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -Proba scrisă: data de 
13.03.2019, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Comunei Frătăuţii Vechi; -Proba 
practică: data de 13.03.2019, ora 
13.00, la sediul Primăriei Comunei 
Frătăuţii Vechi; Proba interviu: data 
de 13.03.2019, ora 15.00, la sediul 
Primăriei Comunei Frătăuţii Vechi. 
Data-limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este 05.03.2019, la sediul 
Primăriei Comunei Frătăuţii Vechi. 
Date contact: tel.0230.411.596.

l Primăria Comunei Holboca, cu 
sediul în localitatea Holboca, str.Prin-
cipală, nr.40, judeţul Iași, organizează 
concurs, potrivit HG nr.286/2011, 
pentru ocuparea postului contractual 
vacant, după cum urmează: -șofer 
(Compartiment Servicii Publice). 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 18 martie 
2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 19 martie 2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii liceale/școală 
profesională; -vechime în muncă: 
minimum 3 ani; -permis conducere 
pentru categoriile de vehicule B și Tr. 

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 Primăriei Comunei 
Holboca. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Holboca, 
persoană de contact:  inspector 
Ciopeică  Ana Maria ,  te lefon : 
0232.298.270, fax: 0232.298.499, 
e-mail: primariaholboca@yahoo.com.

l Anunţ concurs. Centrul Naţional 
de Evaluare și Examinare organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacantă la Servi-
ciul Evaluări Naționale și Internațio-
nale în data de: Proba scrisă în data 
de 21.03.2019, ora 10.00, la sediul 
Centrului Național de Evaluare și 
Examinare din București, sector 1, 
strada General Berthelot, nr.26: consi-
lier clasa I grad profesional principal. 
Condițiile de participare la concurs 
sunt: Condiţiile generale de partici-
pare sunt cele prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/ 1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: studii universitare de licenţa 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungã durata absolvite 
cu diploma de licenţa sau echivalentă 
în domeniul limbă și literatură, speci-
alizarea limbă și literatură franceză- o 
limbă și literatură străină (italiană); 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 5 ani. Perioada de depunere a 
dosarelor de concurs este de 20 de zile 
de la publicarea în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, și a unui 
cotidian de largă circulație, respectiv 
19 februarie-11 martie 2019. Înscrie-
rile la concurs se fac la sediul 
Centrului Naţional de Evaluare și 
Examinare din str.G-ral Berthelot, 
nr.26, sector 1, București la Comparti-
mentul Resurse Umane la doamna 
Ilincescu Carmina-Daniela, consilier 
clasa I grad profesional superior, 
t e l e f o n / f a x  0 2 1 . 3 1 4 . 4 4 . 1 1 / 
021.310.32.07, adresa mail: carmina.
ilincescu@rocnee.eu. Informaţii supli-

mentare: actele necesare pentru 
înscriere, bibliografia și propunerile 
privind componenţa comisilor de 
concurs și de soluţionare a contestaţi-
ilor se pot obţine de la Centrul Naţi-
onal de Evaluare și Examinare din 
București, sector 1, strada General 
Berthelot, nr.26 Compartimentul 
Resurse Umane la doamna Ilincescu 
Carmina-Daniela, consilier clasa I 
grad profesional superior telefon/fax 
021.314.44.11/ 021.310.32.07, adresa 
mail: carmina.ilincescu@rocnee.eu. 
Director General, Şuță Marian.

l Primăria Comunei Bălţaţi, judeţul 
Iași, organizează concurs pentru 
ocuparea postului de natură contrac-
tuală, vacant pe perioadă nedetermi-
nată, de inspector -studii superioare 
de scurtă durată (SSD), grad profesi-
onal IA, în cadrul Compartimentului 
Urbanism –Construcții. Condițiile de 
desfășurare a concursului sunt urmă-
toarele: -Proba scrisă se va desfășura 
în data de 14 martie 2019, ora 10,00, 
la sediul Primăriei Comunei Bălţaţi, 
judeţul Iași. Dosarele de înscriere se 
vor depune până pe data de 6 martie 
inclusiv, ora 16:00, la sediul Primăriei 
Comunei Bălţaţi, sat Bălţaţi, Comuna 
Bălţaţi, la doamna secretar Mirela 
Silion. Condițiile de desfășurare a 
concursului, condițiile de participare 
la concurs, bibliografia și actele solici-
tate candidaților pentru dosarul de 
înscriere sunt afișate la sediul Primă-
riei Comunei Bălţaţi. Relaţii supli-
mentare la telefon nr. 0232/717249, 
0232/717247.

l Inspecţia Muncii -instituţie a admi-
nistraţiei publice centrale, cu sediul în 
București, Str. Matei Voievod nr. 14, 
Sector 2, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a unei funcții 
contractuale de execuție vacante, 
după cum urmează: consilier, gradul 
profesional IA de la Compartimen-
tului Adminstrativ din cadrul Direc-
ției Economice din cadrul aparatului 
propriu. 1.Condiții generale de parti-
cipare la concurs: Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 3, Cap.I din Anexă 
la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului 
-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completă-
rile ulterioare. 2. Condiţii specifice de 
participare la concurs: Pentru postul 
de consilier, gradul profesional IA de 
la Compartimentului Adminstrativ 
din cadrul Direcției Economice: 
-studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniile/ ramurile: științe econo-
mice; -vechimea în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: minim 
7 ani; -Cunoștințe de operare pe 
calculator (necesitate și nivel): sunt 
necesare cunoștințe de operare pe 
calculator la nivel de bază, dovedite 
prin documente care să ateste deți-
nerea competențelor respective, emise 
în condițiile legii; 3. Concursul se 
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desfăşoară la sediul Inspecţiei Muncii 
din Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, 
Bucureşti, după cum urmează: -dosa-
rele de înscriere se vor depune în 
perioada 19.02.2019 -04.03.2019, 
după următorul program: de luni 
până joi între orele 08,00-16,30 şi 
vineri între orele 08,00 -14,00, la 
Serviciul Gestiune Resurse Umane şi 
Formare Profesională, camera 301, 
etaj 3; -proba scrisă -are loc în data de 
13.03.2019, ora 10.30; -data şi ora 
susținerii interviului se afişează odată 
cu rezultatele la proba scrisă; Dosa-
rele de înscriere la concurs se vor 
depune la sediul Inspecţiei Muncii 
-Serviciul Gestiune Resurse Umane şi 
Formare Profesională, etaj 3, camera 
301, în perioada de 19.02.2019–
04.03.2019 inclusiv, după următorul 
program: de luni până joi între orele 
08,00-16,30 şi vineri între orele 08,00-
14,00 la Serviciul Gestiune Resurse 
Umane şi Formare Profesională, 
camera 301, etaj 3. Condiţiile de 
participare la concurs, bibliografiile şi 
actele solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere sunt afişate la 
sediul Inspecţiei Muncii şi pe site-ul: 
www.inspectiamuncii.ro. Relaţii  
suplimentare  se  pot  obţine la  
telefon: 021.302.70.82 de la doamna 
Băbescu Elena- Tabita, consilier.

l Ministerul Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 
45/2008, anunţă scoaterea la concurs 
a unei funcţii publice de execuție de 
stat vacante din cadrul aparatului 
propriu, în data de 04 martie 2019, 
orele 10,00 proba scrisă. Interviul se 
va  sus ţ ine  într-un  termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Direcția Gene-
rală Control, Antifraudă şi Inspecții; 
Direcției Monitorizare Inspecții, Veri-
ficare şi Control; Serviciul Inspecții, 
Verificare şi Control Tehnic: -1 funcție 
publică de consilier superior. Condiții 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiințelor 
economice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 7 ani; -cunoştințe 
limba engleză -nivel mediu (cunoştin-
țele se vor testa în cadrul probelor de 
concurs). Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la secretariatul 
comisiei de concurs din sediul Minis-
terului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, în termen de 8 de zile de la 
data publicării, persoană de contact, 
doamna Ștefan Ionela -consilier, 
telefon 021.3072.326, e-mail ionela.
stefan@madr.ro. Bibliografia, condi-
ţiile specifice de participare precum şi 
actele solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere vor fi afişate la 
sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr. 
2-4, sector 3, Bucureşti şi vor fi publi-
cate pe pagina de web www.madr.ro. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale.

l Centrul de Sănătate Multifuncți-
onal, Sfântul Nectarie, cu sediul în 
Bucureşti, Bulevardul Uverturii nr. 
81, Sector 6, organizează concurs 
pentru ocuparea a 7 posturi contrac-
tuale de execuție vacante/ temporar 
vacante, perioada nedeterminată/ 
determinată şi 1 post contractual de 
conducere vacant, perioadă nedeter-
minată, în data de 13.03.2019 ora 
10:00 proba scrisă/ practică şi inter-
viul pe 19.03.2019 -programare înce-
pând cu ora 10:00. Compartimentul 
Medici: -1 post medic specialitatea 
cardiologie: Studii superioare absol-
vite cu diploma de licență în dome-
niul medicină; Certificat de medic 
specialist eliberat de Ministerul Sănă-
tății; Certificat membru Colegiul 
Medicilor din România; Polița de 
asigurare pentru răspundere civilă 

profesională; Vechime în specialitate 
de 3 ani. -1 post medic specialitatea 
pediatrie: Studii superioare absolvite 
cu diploma de licență în domeniul 
medicină; Certificat de medic specia-
list eliberat de Ministerul Sănătății; 
Certificat membru Colegiul Medicilor 
din România; Polița de asigurare 
pentru răspundere civilă profesională; 
Vechime în specialitate de 0 ani. 
Compartimentul Asistente Medicale: 
•1 post asistent medical șef: Studii 
postliceale/ superioare  cu diploma de  
absolvire/ licență în specialitatea asis-
tență medicală; Deținerea gradului 
profesional de asistent medical prin-
cipal; Certificat membru OAMG-
M A M R ;  Av i z  a n u a l  p e n t r u 
autorizarea exercitării profesiei; 
Polița de Asigurare pentru Răspun-
dere Civilă Profesională; Vechime în 
specialitate 5 ani.  Compartimentul 
Primire Pacienți: •1 post referent: 
Studii medii cu diplomă de bacalau-
reat; Capacitatea de a comunica şi 
relaționa cu pacienții/ clienții; Aptitu-
dini de lucru în echipă; Disciplină 
organizatorică, planificare şi prioriti-
zare, orientare spre soluţionare, 
responsabilitate, capacitatea de a 
reacţiona rapid, de comunicare, de a 
lucra cu documente şi programe 
informatice; Vechimea în specialitatea 
studiilor minim 1 an. Centrul de recu-
perare: •2  posturi  kinetoterapeut –
Centrul  de recuperare:  Studi i 
superioare absolvite cu  licență în 
domeniul kinetoterapie sau balneofi-
ziokinetoterapie și  recuperare; 
Vechime în specialitate 3 ani. Servi-
ciul Financiar, Buget, Achiziții; •2 
posturi temporar vacante inspector de 
specialitate (perioadă determinată de 
maxim 2 ani): Studii universitare 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul ştiințelor economice; Expe-
riență relevantă în contabilitate; 
Vechime in specialitate studiilor 5 ani. 
Dosarul de înscriere la concurs se 
depune în perioada 20.02.2019 
–05.03.2019 între orele 9.00–14.00 la 
sediul din Bd. Uverturii nr.81, Sector 
6,  Bucureşti şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevă-
zute  la art.6, secţiunea 2, conform 
H.G.nr.286/2011 *actualizată. Relații 
la telefon nr. 0376203291 interior 518 
între orele 9.00–14.00.

l Agenţia pentru Agenda Digitală a 
României (AADR), cu sediul în Bucu-
reşti, str.Italiană, nr.22, Sector 2, orga-
nizează concurs de ocupare a 2 (două) 
posturi vacante de execuţie pentru 
funcţia de analist evaluare-examinare 
în cadrul Serviciului Implementare 
Strategie Agendă Digitală la Comparti-
ment Management de Proiect, personal 
contractual, normă întreagă, cu peri-
oadă de probă de 90 zile calendaristice. 
Etapele concursului: 1.Selecţia dosa-
relor: 19.03.2019, ora 09.00. Afişarea 
candidaţilor admişi: 19.03.2019, ora 
16.00. 2.Proba scrisă: 22.03.2019, ora 
10.00. Afişarea rezultatelor: 25.03.2019, 
ora 16.00. 3.Interviul: 28.03.2019, ora 
10.00, va putea fi susţinut doar de acei 
candidaţi care au obţinut la proba 
scrisă un punctaj minim de 50 de 
puncte dintr-un maxim de 100 de 
puncte .  Af i şarea  rezul tate lor : 
29.03.2019, ora 14.00. Afişarea rezulta-
telor finale: 03.04.2019, ora 16.00. 
Condiții specifice: -Studii superioare 
finalizate cu diplomă de licenţă; 
-Cursuri de management de proiect; 
-Experienţă în activitatea de manage-
ment de proiect de minim 3 ani; -Limba 
engleză, nivel mediu. Dosarul de 
înscriere se depune la sediul AADR, la 
Compartiment Resurse Umane. Ultima 
zi de înscriere: vineri, 15.03.2019, ora 
13.00. Relaţii suplimentare pe site-ul 
AADR: www.aadr.ro/cariere sau la 
nr.de telefon: 021.305.27.20.

l Agenţia pentru Agenda Digitală a 
României (AADR), cu sediul în Bucu-
reşti, str.Italiană, nr.22, Sector 2, orga-

nizează concurs de ocupare a unui 
post vacant de execuţie pentru funcţia 
de consilier evaluare-examinare în 
cadrul Serviciului Suport SEAP şi 
SAET, Compartiment Suport SEN şi 
SNEP, personal contractual, normă 
întreagă, cu perioadă de probă de 90 
zile calendaristice. Etapele concur-
sului: 1.Selecţia dosarelor: 11.03.2019, 
ora 09.00. Afişarea candidaţilor 
admişi: 11.03.2019, ora 16.00. 2.Proba 
scrisă: 14.03.2019, ora 10.00. Afişarea 
rezultatelor: 15.03.2019, ora 13.00. 3.
Interviul: 20.03.2019, ora 10.00, va 
putea fi susţinut doar de acei candidaţi 
care au obţinut la proba scrisă un 
punctaj minim de 50 de puncte 
dintr-un maxim de 100 de puncte. 
Afişarea rezultatelor: 21.03.2019, ora 
16.00. Afişarea rezultatelor finale: 
25.03.2019, ora 12.00. Condiţii speci-
fice pentru înscriere: a)Studii superi-
oare finalizate cu diplomă de licenţă; 
b)Cunoştinţe avansate pachet Micro-
soft Office (Word, Excel, Visio, Power 
Point etc.); c)Abilități de organizare, 
comunicare şi relaţionare; d)Abilităţi 
de redactare documente tehnice; e)
Cunoştinţe privind proiectele de e-gu-
vernare la nivel naţional; f)Cunoştinţe 
legislative din domeniul transportu-
rilor, achiziţiilor publice şi al plăţilor 
online a taxelor şi impozitelor; g)
Cunoaşterea limbii engleză, nivel 
mediu; h)Deţinerea unui Atestat de 
Expert Achiziţii Publice şi/sau o 
vechime în domeniul achiziţiilor 
publice de minim 2 ani constituie un 
avantaj. Dosarul de înscriere se 
depune la sediul AADR, la Comparti-
ment Resurse Umane. Ultima zi de 
înscriere: vineri, 08.03.2019, ora 13.00. 
Relaţii suplimentare pe site-ul AADR: 
www.aadr.ro/cariere sau la nr.de 
telefon: 021.305.27.20.

l Agenţia pentru Agenda Digitală a 
României (AADR), cu sediul în Bucu-
reşti, str.Italiană, nr.22, Sector 2, 
organizează concurs de ocupare a 
unui post vacant de execuţie cu studii 
medii pentru funcţia de referent la 
Compartimentul Administrativ, PSI, 
Prevenire şi Protecţie din cadrul 
Serviciului Administrativ şi Resurse 
Umane, personal contractual, normă 
întreagă, cu perioadă de probă de 90 
zile calendaristice. Etapele concur-
sului: 1.Selecţia dosarelor: 12.03.2019, 
ora 09.00. Afişarea candidaţilor 
admişi: 12.03.2019, ora 16.00. 2.Proba 
scrisă: 15.03.2019, ora 10.00. Afişarea 
rezultatelor: 18.03.2019, ora 16.00. 3.
Interviul: 21.03.2019, ora 10.00, va 
putea fi susţinut doar de acei candi-
daţi care au obţinut la proba scrisă un 
punctaj minim de 50 de puncte 
dintr-un maxim de 100 de puncte. 
Afişarea rezultatelor: 22.03.2019, ora 
14.00. Afişarea rezultatelor finale: 
27.03.2019, ora 16.00. Condiţii speci-
fice pentru înscriere: a)studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
b)vechime în muncă minim 3 ani. 
Dosarul de înscriere se depune la 
sediul AADR, la Compartiment 
Resurse Umane.  Ult ima zi  de 
înscriere: vineri, 08.03.2019, ora 
13.00. Relaţii suplimentare pe site-ul 
AADR: www.aadr.ro/cariere sau la 
nr.de telefon: 021.305.27.20.

l Primăria oraşului Sulina, judeţul 
Tulcea, cu sediul în Sulina, str. I, nr. 
180, organizează concurs de recrutare 
în data de 21.03.2019, orele 1000 – 
proba scrisă,  pentru ocuparea 
postului vacant aferent funcţiei 
publice de execuție de inspector, clasa 
I, grad profesional superior – Servi-
ciul Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor Sulina. 
Concursul se organizează în trei 
etape, respectiv: 1) selecția dosarelor 
de înscriere : 19 februarie- 11 martie 
2019; 2) proba scrisă: 21 martie 2019. 
3) interviul- maxim 5 zile lucrătoare. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 

54 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare, 
şi condiţiile specifice postului: studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă precum şi 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
minimum 7 ani. Dosarele de concurs 
se vor depune în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la secretarul comisiei de 
concurs. Secretariatul comisiei de 
concurs este asigurat de dna. Halchin 
Ela-Raluca,  având funcț ia  de 
inspector I, grad profesional asistent, 
din cadrul primăriei oraşului Sulina. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei, la nr. de telefon: 
0240543003/int.112, sau pe e-mail: 
sulina _prim@yahoo.com.

CURSURI
l S.C.M. Igiena- Bucureşti cu sediul 
în B-dul Unirii nr.57, bl.E4, Sect. 3, 
organizează cursuri de calificare în 
meseriile: Frizer, Coafor, Manichiu-
rist- Pedichiurist, Cosmetician. 
Pentru înscrieri şi relaţii la tel. 
0213207338 sau pe site-ul nostru: 
w.w.w.scmigiena.ro.

CITAŢII
l Se citează pârâtul Botez Costică în 
dosarul nr. 9414/245/2018, C02, ora 
8.30,termen 14.03.2019, divorț cu 
Botez Mariana.

l Numita Aldulea Maria născută 
Barbu, cu ultimul domiciliu în Braşov 
str. Poienelor nr. 1, este citată în cali-
tate de pârâtă în dosarul civil nr. 
1829/197/2018 aflat pe rolul Judecăto-
riei Braşov pentru termenul de jude-
cată din 18. 04.2019 în contradictoriu 
cu SC Petroleum GP SRL.

l Subsemnaţii Marinescu I. Maria şi 
Matei Viorica în calitate de reclamante 
cheamă în instanţă pe numitul Micescu 
Octavian Costin la Judecătoria Ploieşti, 
în dosarul nr.2580/280/2007, in data de 
28 februarie 2019, ora 08.30.

l Se citează Zbranca Dinu, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Piatra 
Neamţ, strada Hangului, nr. 3, județul 
Neamț, la Judecătoria Piatra Neamț 
pentru data de 09.04.2019 (ora 09:00), 
în calitate de pârât în Dosarul nr. 
6436/279/2017 având ca obiect 
acțiune în răspundere contractuală şi 
obligație de a face, care se judecă în 
contradictoriu cu Municipiul Piatra 
Neamţ prin Primar.

l Chelaru Daniel, domiciliat în Iaşi, 
str. Milcov nr.22, bl.1203, sc.B, et.4, 
ap.4, jud. Iaşi este chemat în ziua de 
14 martie 2019 la Judecătoria Iaşi în 
calitate de pârât pentru partaj succe-
soral, în contradictoriu cu Chelaru 
Ioan.

l RCS&RDS SA cheamă în judecată 
pe Rădulescu Ștefan în dosar 
31829/215/2018, Judecătoria Craiova, 
36 cc, în data de 27.02.2019, ora 
10.30.

l Se citează pârâţii Peţenchea Mona, 
Peţenchea Manuela Simona, Peţen-
chea Ioana, Plugaru Silvia, Plugaru 
Paul ,  P lugaru Petru ,  Onofre i 
Constantin, Cuciureanu Doru, Cuciu-
reanu Florin, Prisecaru Mariana 
Dorina, Peţenchi Paul, Peţenchi Oana 
Daniela, la Judecătoria Botoşani 
pentru termenul din 15.03.2019 orele 
8.30, în dosarul nr. 10889/193/2008*/
a4 pentru completare dispozitiv.

l Subsemnatul, Paslariu Constantin, 
cu domiciliul în sat. Sărată, com. 

Mihălăşeni, jud. Botoşani, chem în 
judecată pe pârâtul Cihui Dumitru, 
cu domiciliul în sat. Sarata-Basarab, 
com. Hăneşti, jud. Botoşani, pentru 
ca prin hotărârea ce se va pronunţa să 
oblige pârâtul.să îmi lase în deplină 
proprietate şi liniştită posesie supra-
faţa de 2.354 mp teren intravilan 
împreună cu casa de locuit şi anexa, 
toate fiind situate în satul sat. Sara-
ta-Basarab, com. Hăneşti, jud. Boto-
şani şi la plata cheltuielilor de 
judecată generate de acest dosar.

l Se citează Zbranca Dinu, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Piatra 
Neamţ, strada Hangului, nr. 3, județul 
Neamț, la Judecătoria Piatra Neamț 
pentru data de 09.04.2019 (ora 09:00), 
în calitate de pârât în Dosarul nr. 
6436/279/2017 având ca obiect 
acțiune în răspundere contractuală şi 
obligație de a face, care se judecă în 
contradictoriu cu Municipiul Piatra 
Neamţ prin Primar.

l Domnul Mihai George Alin, domici-
liat în Alexandria, str. Bucureşti, bl. 209, 
sc. A, et. 1, ap. 7, județul Teleorman, 
este chemat în instanță, la Judecătoria 
Alexandria, la data de 11.04.2019, orele 
9.00, în calitate de pârât în dosarul civil 
nr. 5720/740/2018, în proces cu Mihai 
Adriana, în calitate de reclamantă. 
Obiectul dosarului îl reprezintă divorț 
cu minori.

DIVERSE
l FONDATORII partidului politic 
“PARTIDUL DREAPTA REPUBLI-
CANĂ” anunţă depunerea cererii de 
înregistrare a acestei noi formaţiuni 
politice la Tribunalul Bucureşti la 
data de 18.02.2019, secţia a-III-a 
Civilă, dosar numărul 4567/3/2019.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Brick Master SRL 
desemnat prin hotararea nr.820 din 
data de 14.02.2019, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 38731/3/2018, noti-
ficã deschiderea procedurii insol-
ventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva Brick Master SRL, cu 
sediul social in Bucureşti Sectorul 4, 
Piaţa Naţiunilor Unite, Nr. 3-5, Bloc 
B2, Scara A, Etaj 5, Ap. 28, CUI  
18410496, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/2960/2006. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Brick 
Master SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
38731/3/2018, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 01.04.2019; 
b) termenul de verificare a creantelor, 
de intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 
22.04.2019; c) termenul pentru intoc-
mirea  si afisarea tabelului definitiv la 
17.05.2019; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
29.04.2019, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
27.02.2019, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

l Anunţ public privind dezbaterea 
publică. ENAL PETRICRIS SRL 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii raportului privind impactul 
asupra mediului pentru proiectul 
,,Amplasare spălător de gaze şi recu-
perator căldură pentru incinerator 
deşeuri” propus a fi realizat în com. 
Slobozia Ciorăşti, sat Jilişte, T 27, P 
175, 176, 178, jud. Vrancea. Tipul 
deciziei posibile luate de A.P.M. 
Vrancea poate fi emiterea sau respin-
gerea acordului de mediu. Raportul 
poate fi consultat la sediul A.P.M. 
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Vrancea din mun. Focşani, str. Dinicu 
Golescu nr. 2 şi la sediul ENAL 
PETRICRIS SRL din com. Slobozia 
Ciorăşti, sat Jilişte, jud. Vrancea, în 
zilele de luni-joi, între orele 8,00-14,00 
şi vineri între orele 8,00 - 12,00. Docu-
mentul menționat este disponibil şi la 
următoarea adresa de internet: http://
apmvn.anpm.ro. Dezbaterea publică a 
raportului privind impactul asupra 
mediului va avea loc la sediul Primă-
riei Comunei Slobozia Ciorăşti din 
com. Slobozia Ciorăşti, în data de 
13.03.2019, începând cu orele 15,00. 
Publicul interesat poate transmite în 
scris comentarii/opinii/observaţii 
privind documentul menţionat la 
sediul Agenţiei Pentru Protecţia 
Mediului Vrancea din Focşani, str. 
Dinicu Golescu nr. 2, până la data de 
13.03.2019.

l SNPAP Târgu Ocna, titular al 
proiectului „Modernizare decantor şi 
stație clorinare” propus a fi amplasat 
în Târgu Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, 
județul Bacău, anunță publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Bacău, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Bacău din str. Oituz, nr, 23, Cod 
600266 în zilele de luni până joi, între 
orele 8.00 – 16.00 şi vineri între orele 
8.00 – 14.00, precum şi la următoarea 
adresă de internet: www.apmbc.
anpm.ro Publicul interesat poate 
înainta comentarii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 zile 
de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a Agenției pentru 
Protecția Mediului Bacău.

l Judecătoria Iaşi, sentința civilă în 
dosar nr. 10058/245/2017: Admite 
cerea formulată de reclamanta 
Bourel Mihaela-Dana în contradic-
toriu cu pârâtul Berbece Petru, citat 
prin publicitat, prin curator special, 
avocat Stupariu Doina. Dispune ca 
autoritatea părintească asupra mino-
rilor Berbece Camelia-Patricia, 
născută la data de 01.04.2005, 
Berbece Loredana-Andreea, născută 
la data de 18.06.2006 şi Berbece 
Bogdan-Petru, născut la data de 
20.06.2008, să fie exercitată exclusiv 
de mama reclamantă şi stabileşte 
locuința minorilor la domiciliul recla-
mantei din România. Obligă pârâtul 
să plătească reclamantei, în favoarea 
fiecărui minor, pensie de întreținere 
lunară în cuantum  de 1/6 din venitul 
minim net pe economia națională (1/2 
din venitul minim net pe economia 
națională pentru toți minorii), înce-
pând cu datat de 10.04.2017 (data 
introducerii cererii de chemare în 
judecată) şi până la majorat. Ia act de 
faptul că nu s-a solicitat acordarea 
cheltuielilor de judecată. Executorie 
provizoriu de drept conform art.448 
C.proc.civ. Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la comun-
ciare. Cererea de apel se va depune la 
Judecătoria Iaşi. Pronunțată azi, 
25.10.2018, prin punerea soluției la 
dispoziția părților prin mijlocirea 
grefei instanței.

l Unitatea administrativ-teritorială 
TEASC, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.4, 6, 37  începând cu data de 
25.02.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul primăriei, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicităţii 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 Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Gorj. 
Denumire: UAT Săuleşti. Sectoarele 
cadastrale nr.20. Primăria Comunei 
Săuleşti împreună cu Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.20, pe o perioadă de 
60 de zile calendaristice, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Data de 
început a afişării: 25 februarie 2019. 
Data de sfârşit a afişării: 25 aprilie 
2019. Adresa locului afişării publice: 
sediul Primăriei Comunei Săuleşti, sat 
Săuleşti, județ Gorj. Repere pentru 
identificarea locației: sat Săuleşti, 
comuna Săuleşti, județ Gorj. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Săuleşti. Alte indicații utile 
pentru cei interesați: Intervalul de 
depunere a cererilor de rectificare: 
luni-vineri, între orele 09.00-15.00. 
Informații privind Programul național 
de cadastru şi carte funciară 2015-2023 
se pot obține pe site-ul ANCPI, la 
adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Prin încheierea din data de 
23.01.2019 pronunţată de Judecătoria 
Săveni în dosarul nr. 2408/297/2017, 
având ca obiect cererea de uzucapiune 
formulată de către reclamanţii Horo-
şincu Elena şi Horoşincu Ilie, ambii 
domiciliaţi în satul Borzeşti, str. Maga-
zinului, nr. 9, com. Ungureni, jud. 
Botoşani, care solicită dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzuca-
piune a suprafeţei de 1.352 mp, teren 
situat în intravilanul satului Plopenii 
Mici, str. Principală, nr. 6, com. Ungu-
reni, jud. Botoşani, în p. c. 174, 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 cauzei.

SOMAŢII
l Judecătoria Sighetu-Marmației. 
Dosar  2851 /307 /2018 ,  t e rmen 
13.03.2019. Somație emisă conform 
Încheierii civile din 13.02.2019. Se 
citează Iura Vaszalie, Iura Mihaly, 
Iura Gyorgy, Godzsa Vaszalie, 
Godzsa Anucza, Godzsa Petru, 
Godzsa Ioana, Godzsa Ioan, Godzsa 
Vaszalie, Godzsa Gyorgye, toți cu 
domiciliu necunoscut, şi Statul 
Român prin com.Onceşti ,  prin 
Primar, având în vedere cererea 
formulată de Mihali Ioan şi Mihali 
Maria, dom. în Onceşti, Nr.270, Jud.
Maramureş, având ca obiect consta-
tarea dobândirii dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune cu privire la 
terenul din com.Onceşti, jud. Mara-
mureş, în suprafață de 1.574mp, între 
vecinii Godja Vasile, drum județean, 
teren înscris în CF 50001 Onceşti cu 
nr. cad. 3793/2/2 Onceşti  după 
dezmembrare, şi CF 50307 Onceşti cu 
nr. cad. 3794/1 Onceşti după dezmem-
brare, şi să dispună intabularea drep-
tului de proprietate asupra terenului 
de mai sus. Persoanele interesate care 
pot dovedi un drept sau interes legitim 
au dreptul de a formula opoziție.

l În dosar 2513/246/2018 al Judecă-
toriei Ineu, reclamanta Dan Loredana 
Antonela, în contradictoriu cu Onita 
Avram şi Onita Mariuta (ambii dece-
dați), solicită înscrierea dreptului de 
poprietate prin uzucapiune pentru 
imobilul din Sicula, nr.184, înscris în 
CF 308143  (2866  S icu la)  top 
429-430/a, compus din casă şi teren în 
suprafață de 1.079mp. Toți cei intere-
sați pot formula opoziție la Judecă-
toria Ineu.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, 
organizează licitaţie publică deschisă 
în data de  11.03.2019 pentru: Conce-
sionare stație de pompe dezafectată şi 
teren în suprafață de 5608 mp-T62, 
parcela 2866/100/1-ora 10.00; închi-
riere platforma de depozitare gunoi 
de grajd situată în extravilan sat 
Balciu, comuna Miroslava-ora 11.00. 
Data limită pentru depunerea ofer-
telor: 11.03.2019, ora 09.00. Caietul 
de sarcini poate fi obţinut de la Biroul 
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 
Costul Caietului de sarcini este de 50 
lei.

l Aeroclubul Romaniei cu sediul in 
Bucuresti, sector 1, B-dul Lascar 
Catargiu, nr.54, organizeaza licitatie 
publica deschisa pentru inchirierea 
unei suprafete de 15 mp din turnul de 
parasutism, situat in localitatea 
Cluj-Napoca, str. Calarasilor nr.3, 
judetul Cluj, cu destinatia -instalare 
antene RF si echipamente RRU -3 
bucati. Data limita pentru depunerea 
ofertelor este 28.02.2019, ora 10,00 la 
sediul AR. Data de deschidere a ofer-
telor este 28.02.2019, ora 11,00. 
Contractele de inchiriere se vor 
incheia pentru o perioada de 10 ani. 
Caietul de sarcini se poate ridica de la 
sediul AR. Tel/ fax. 021.312.36.19.

l 1.Informații generale privind 
concedentul: Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Turulung, str. 
Parcului, nr.260, județul Satu Mare, 
cod  f i s ca l :  3896569 ,  t e l e fon : 
0261.836.001, fax: 0261.836.100, 
e-mail: primtur@yahoo.com, cont 
I B A N :  R O 3 2 T R E Z 
24A705000203030X. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii: 
Suprafața totală de 29.151mp, ce se 
află în domeniul public al comunei 
Turulung, fiind identificat cu nr.
cadastral 101101 în suprafață de 
21.600 mp (luciu de apă) şi nr.cadas-
tral 101826 în suprafață de 7.551mp 
(categoria de folosință altele). 3. 
Informații privind documentația de 
atribuire: În conformitate cu HCL 
14/18.05.2018. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: Documentația se ridică de la 
sediul primăriei, pe suport de hârtie 
de la sediul Primăriei Comunei Turu-
lung, în baza unei solicitări depuse la 
Registratură şi după achitarea contra-
valorii. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: secretariatul 
Comunei Turulung, str.Parcului, 
nr.260, județul Satu Mare. 3.3.Costul 
şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar: 500Lei, iar suma se 
achită cash la casieria unității. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 08.03.2019, ora 16.00. 4. 
Informațiile privind ofertele: Ofertele 
se depun în plic în limba română. 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
14.03.2019, ora 16.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: la sediul 
Primăriei Comunei Turulung, str.
Parcului, nr.260, comuna Turulung, 
județul Satu Mare. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar original. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 15.03.2019, ora 10.00, Primăria 
Comunei Turulung, str.Parcului, 
nr.260, județul Satu Mare. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de tel./fax ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Satu 
Mare, str.Mihai Viteazul, nr.8, județul 
Satu Mare, cod poştal: 447335, 
t e l e f o n :  0 2 6 1 . 7 1 3 . 6 5 0 ,  f a x : 

0261.713.760, e-mail: tribunalul-satu-
mare-info@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 15.02.2019.

l Continental 2000 SPRL -în calitate 
de lichidator judiciar, vinde prin lici-
tație publică în data de 27.02.2019, 
ora 10.00, bunurile următoarelor 
societăți comerciale aflate în faliment: 
1.SC Antreprenor General Invest 
SRL -Proprietate imobiliară compusă 
din teren intravilan în supr.de 173mp 
şi spălătorie auto şi cafe-bar cu regim 
de înălțime P+E+M, aflată în Braşov, 
strada Albă, nr.6A, jud.Braşov. 
Proprietatea beneficiază de un ampla-
sament favorabil în zona semicentrală 
a Braşovului la intersecția străzilor 
Albă cu Vulcan, zona Griviței-Aurel 
Vlaicu, în proximitatea unor proprie-
tăți imobiliare rezidențiale, cu acces 
direct din str.Albă. Locația beneficiază 
de utilitățile: apă, curent, canalizare, 
gaz. Preț de pornire: 1.038.316Lei, 
echivalentul a 222.000Euro. În caz de 
neadjudecare, licitația se va relua în 
data de 06.03.2019, 13.03.2019, 
20.03.2019, 27.03.2019 şi 03.04.2019, 
în aceleaşi condiții. 2.Militex SRL 
-Bunuri imobile situate în localitatea 
Codlea, strada Hălchiului, nr.19A, 
compuse din: Depozit P+M, 240mp- 
241.070Lei; Depozit produse finite, 
235mp- 167.805Lei, Corp B Gater 
lemn, 280mp- 196.685Lei; Hală repa-
raţii, 300mp- 214.770Lei. În caz de 
neadjudecare, licitația se va relua în 
data de 06.03.2019 şi 13.03.2019, în 
aceleaşi  condiți i .  3.  SC Andra 
Prodimex SRL -Proprietate imobi-
liară, compusă din teren şi construcții, 
situată în comuna Sâmbăta de Sus, 
județul Braşov, înscrisă în CF 
nr.100022. Terenul, conform CF, are o 
suprafață de 8.700mp. Construcția 
„Hală fabricație” are regim de înăl-
țime P. Suprafața construită de 
1.071,36mp. Structură din stâlpi 
prefabricați din beton armat, închi-
dere perimetrială din cărămidă, 
acoperiş grinzi precomprimate, înveli-
toare azbociment ondulat, pardoseală 
c iment .  Data  PIF  e s t e  1985 . 
Construcția „Depozit” este o clădire 
construită în anul 1985. Suprafața 
construită de 216mp. Structura de 
rezistență este alcătuită din fundații 
beton, închidere din cărămidă, înveli-
toare azbociment ondulat, pardoseală 
ciment. Construcții speciale: plat-
formă betonată. Preţul de pornire la 
licitaţie este de 568.120Lei. În caz de 
neadjudecare, licitația se va relua în 
data de 06.03.2019, 13.03.2019, 
20.03.2019, 27.03.2019 şi 03.04.2019, 
în  aceleaşi  condiț i i .  4 .IL OIL 
PROREF SRL -1. Autoutilitară 
Mercedes Benz Sprinter 413 CD1 
4025, 2140cmc, an de fabricaţie 2000, 
diesel, nefuncțională- 900.000km- 
7.584Lei; 2.Autoutilitară Mercedes 
Benz Sprinter 313 CDI, 2140cmc, an 
de fabricaţie 2003, 900.000km, 
nefuncțională- 15.003Lei. 5.SC 
Constructii Syn SRL -negociere 
directă -Teren în suprafață de 198mp 
înscris în CF nr.100348 a loc.Prejmer, 
cu construcție S+P+E cu destinația de 
moară nefinalizată şi teren în supra-
față  de  796mp,  înscr is  în  CF 
nr.100351 a loc.Prejmer, ambele la 
prețul de 84.500Lei. La prețurile de 
pornire se adaugă TVA, conform 
prevederilor legale. Licitațiile vor 
avea loc la sediul lichidatorului situat 
în Sfântu Gheorghe, str.Crângului, 
nr.12, bl.9, sc.B, ap.04, jud.Covasna. 
Pentru participarea la licitație este 
obligatorie achiziționarea caietului de 
sarcini. Informații suplimentare pe: 
www.continental2000.ro sau tel. 
0268.547.598/0730.119.910.

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, Princi-
pală/1, Ștefăneşti, județul Botoşani, 
telefon 0231564101, fax 0231564381, 
e-mail  primaria@stefanesti-bt.ro. 2. 
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: teren situat în intravi-
lanul oraşului Ștefăneşti, ce  face 
parte din T 121, P.C. 740 şi P.C. 768, 
în suprafață de 750,00 mp, bun public 
al oraşului Ștefăneşti, județul Boto-
şani. 3. Informaţii privind documen-
taţia 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 atri-
buire: 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 serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia 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 
10 lei setul şi se poate achita la casi-
eria unității din str. Ștefan Luchian 
nr. 4. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 15.03.2019 ora 
14:00. 4. Informaţii privind ofertele: 
fiecare ofertant poate depune o 
singură ofertă. 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 20.03.2019, ora 
14:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele se depun la 
sediul concedentului, Registratură, 
U.A.T.O. Ștefăneşti, judeţul Botoşani, 
str.  Ștefan Luchian nr.  4.  4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 27.03.2019 ora 10:00 la sediul 
U.A.T.  Ștefăneşti, str. Ștefan Luchian 
nr. 4. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Botoşani, municipiul Botoşani, Strada 
Maxim Gorki nr. 8, Botoşani, cod 
poştal 710222, telefon: 0231.511.739, 
fax: 0231.531.832, e-mail: tr-boto-
sani@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
18.02.2019.

l SC Neturom SRL, prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie publica 
bunurilor mobile aflate in patrimoniul 
societatii, pretul de pornire al licitatiei 
fiind redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatiile vor 
avea loc pe data de: 21.02.2019, 
26.02.2019, 28.02.2019, 05.03.2019, 
07.03.2019, 12.03.2019, 14.03.2019, 
19.03.2019, 21.03.2019, 26.03.2019, 
28.03.2019, 02.04.2019, 04.04.2019, 
09.04.2019, 11.04.2019, 16.04.2019, 
18.04.2019, 23.04.2019, 07.05.2019, 
09.05.2019, orele 12.00 la sediul lichi-
datorului din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et.7, jud. 
Prahova. Conditiile de participare si 
r e l a t i i  s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . 
0344104525.

l SC Mymob Myjob SRL, prin lichi-
dator, anunta vanzarea la licitatie 
publica a terenului intravilan in supra-
fata de 4.632 mp, situat in com Topalu, 
str. Soarelui, nr. 710, jud. Constanta, 
inscris in CF 10223 a com Topalu, cu 
deschidere de 134,6 ml la strada 
Soarelui (distanta pana la Dunare este 
de aproximativ 600 m) iar zona de 
amplasament in care se afla terenul 
dispune de urmatoarele utilitati: energie 
electrica, apa, gaze. Pretul este redus cu 
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50% din cel stabilit prin raportul de 
evaluare incuviintat de Adunarea 
Creditorilor din 19.12.2017 si este in 
cuantum de 16.200 lei. Licitatiile vor 
avea loc pe data de: 25.02.2019, 
28.02.2019, 05.03.2019, 07.03.2019, 
12.03.2019, 14.03.2019, 19.03.2019, 
21.03.2019, 26.03.2019, 28.03.2019, 
02.04.2019, 04.04.2019, 09.04.2019, 
11.04.2019, 16.04.2019, 18.04.2019, 
23.04.2019, 02.05.2019, 07.05.2019, 
09.05.2019, orele 13.00 la sediul lichida-
torului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7, jud. Prahova. 
Detalii in caietul de sarcini si la telefon 
0344104525.

l Anunț de vânzare prin licitaţie. În 
temeiu l  Hotărâr i i  de  Guvern 
nr.841/1995, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. 1.Camera Deputaţilor, cu 
sediul în Str.Izvor, nr.2-4, Sector 5, 
Bucureşti, vinde prin licitaţie deschisă 
cu strigare bunuri scoase din funcţiune, 
bunuri care nu mai sunt necesare, valo-
rificate în starea în care se regăsesc, cu 
durata normală de funcţionare expi-
rată, degradate, deteriorate şi uzură 
cuprinsă între 70-90%. 2.Lista cu bunu-
rile scoase la vânzare şi preţurile de 
pornire a licitaţiei se poate consulta 
direct la sediul menţionat sau pe site-ul 
Camerei Deputaţilor (www.cdeo.ro), 
secţiunea Informaţii publice, Achiziţii 
publice. 3.Bunurile pot fi vizualizate la 
sediul instituţiei. 4.Licitaţia se va desfă-
şura la sediul instituţiei, la data de 
07.03.2019, ora 11.00. 5.Documente de 
participare: -chitanţa de achitare a cotei 
de cheltuieli de participare la licitaţie în 
valoare de 100Lei, achitată la casieria 
Camerei Deputaţilor; -pentru persoane 
juridice: copie după Certificatul Consta-
tator eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului, copie după Certificatul de 
înmatriculare eliberat de Oficiul Regis-
trului Comerţului, împuternicire pentru 
persoana participantă la licitaţie, date 
de contact: număr de telefon; -pentru 
persoane fizice: copie după cartea de 
identitate, număr de telefon. 6.Docu-

mentele de participare vor fi depuse la 
Registratura Camerei Deputaţilor cel 
mai târziu cu două zile lucrătoare 
înainte de data desfăşurării licitaţiei, 
până la ora 14.00, respectiv până cel 
târziu în data de 04.03.2019. 7.Licitaţia 
se va desfăşura în ziua şi la ora stabilite, 
în cazul în care sunt minimum doi 
participanţi la licitaţie. În cazul în care 
nu este îndeplinită această condiţie sau 
dacă niciun participant nu oferă cel 
puţin preţul de pornire, licitaţia se va 
relua în aceleaşi condiţii de participare, 
astfel: -a doua licitaţie în data de 
21.03.2019; -a treia licitaţie în data de 
04.04.2019. 8.Relaţii despre condiţiile de 
participare şi despre bunurile licitate se 
pot obţine la telefon: 021.414.16.30 sau 
e-mail: achizitii@cdep.ro, persoană de 
contact: Mărgăritescu Renatte.

l Şcoala Gimnazială Berteştii de Jos, 
judeţul Brăila, scoate la licitaţie publică 
în vederea concesionării pe o perioadă 
de 5 ani un teren situat în extravilanul 
comunei Berteştii de Jos în suprafaţă de 
5,45ha. Licitaţia va avea loc la sediul 
Şcolii Gimnaziale Berteştii de Jos, în 
data de 29.03.2019, ora 12.00. Data-li-
mită de înscriere este 26.03.2019-
29.03.2019, ora 10.00-14.00. Data-limită 
pentru solicitarea eventualelor clarifi-
cări este 25.03.2019, ora 10.00. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 746Lei/ha/an. 
Alte informaţii le puteţi obţine de la 
sediul nostru sau la tel.0239.699.907, 
e-mail: scoalabertesti@yahoo.com.

l Direcţia Judeţeană de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 
Decembrie 1918, nr.1A, bl.A24 (Flora), 
tronson 3, judeţul Călăraşi, organizează 
licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea unui imobil reprezentând 
fostul spital Dor Mărunt, aflat în propri-
etatea privată a județului Călăraşi, 
conform Hotărârii Consiliului Județean 
Călăraşi nr. 187/20.09.2018, privind 
aprobarea vânzării, prin licitaţie publică 
cu strigare, a unui imobil aflat în dome-

niul privat al judeţului Călăraşi. 
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie 
publică cu strigare este compus din 11 
construcţii, cu suprafaţa construită 
totală de 2,099mp şi teren în suprafaţă 
măsurată totală de 23.406mp şi 
23.402mp suprafaţa din acte şi repre-
zintă fostul spital Dor Mărunt. Imobilul 
are numărul cadastral 22560 (nr.vechi 
810), înscris în Cartea Funciară nr.22560 
(nr.vechi 547) a localităţii Dor Mărunt. 
Preţul de pornire a licitaţiei publice cu 
strigare este de 273.920Lei. Dosarul de 
licitaţie poate fi procurat zilnic de la 
sediul Direcţiei Judeţene de Adminis-
trare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Călăraşi, din municipiul Călă-
raşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, bloc 
A24 (Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, 
începând cu data de 19.02.2019, ora 9.00, 
până pe data de 25.02.2019, ora 13.00, la 
preţul de 300Lei. Garanţia de participare 
Ia licitaţie este de 5.478Lei. Documentele 
de participare la licitaţie sunt cele menţi-
onate în Instrucţiunile constituite ca 
anexă la HCJ nr.262/20.12.2018 şi vor fi 
depuse în plicuri sigilate la sediul Direc-
ţiei Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi, cu sediul în municipiul Călă-
raşi, Str.1 Decembrie 1918, nr.1A, Bloc 
24 (Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, 
până pe data de 06.03.2019, ora 13.00. 
Deschiderea plicurilor va avea loc la 
sediul Direcţiei Judeţene de Adminis-
trare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Călăraşi în data de 07.03.2019, 
ora 13.00, în prezenta tuturor ofertan-
ţilor, urmând ca afişarea listei cu ofer-
tanţii calificaţi la licitaţia publică cu 
strigare să aibă loc pe data de 07.03.2019, 
ora 16.00, la sediul Direcţiei Judeţene de 
Administrare a Domeniului Public şi 
Privat al Judeţului Călăraşi. Licitaţia va 
avea Ioc în sala de şedinţe a Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, pe 
data de 13.03.2019, ora 13.00. Pentru 
relaţii suplimentare vă puteţi adresa 
d - n e i  E n c i u  D o r i n a ,  t e l e f o n : 
0342.405.912.

l Direcţia Judeţeană de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat al Jude-
ţului Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, 
Str.1 Decembrie 1918, nr.1A, Bl.A24 
(Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, 
organizează licitaţie puhlică cu strigare 
pentru vânzarea unui imobil reprezen-
tând fostul spital Gurbăneşti, aflat în 
proprietatea privată a judeţului Călă-
raşi, conform Hotărârii Consiliului 
Judeţean Călăraşi nr.186/20.09.2018, 
privind aprobarea vânzării, prin lici-
taţie publică cu strigare, a unui imobil 
aflat în domeniul privat al judeţului 
Călăraşi. Imobilul scos la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare este compus 
din 12 construcţii, cu suprafaţa 
construită totală de 1.608,105mp şi 
teren în suprafaţă măsurată totală de 
23.380,61mp şi 23.352,11mp suprafaţa 
din acte şi reprezintă fostul spital 
Gurbăneşti. Imobilul are numărul 
cadastral 286, înscris în Cartea 
Funciară nr. 20999 a localităţii Gurbă-
neşti. Preţul de pornire a licitaţiei 
publice cu strigare este de 217.469 Lei. 
Dosarul de licitaţie poate fi procurat 
zilnic de la sediul Direcţiei Judeţene de 
Administrare a Domeniului Public şi 
Privat al Judeţului Călăraşi, din muni-
cipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, 
nr.1A, Bloc A24 (Flora), tronson 3, 
judeţul Călăraşi, începând cu data de 
19.02.2019, ora 9.00, până pe data de 
25.02.2019, ora 13.00, la preţul de 
300Lei. Garanţia de participare la lici-
taţie este de 4.349Lei. Documentele de 
participare la licitaţie sunt cele menţio-
nate în Instrucţiunile constituite ca 
anexă la HCJ nr. 262/20.12.2018 şi vor 
fi depuse în plicuri sigilate la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Jude-
ţului Călăraşi, cu sediul în municipiul 
Călăraşi, Str.1 Decembrie 1918, nr.1A, 
bloc 24 (Flora), tronson 3, judeţul 
Călăraşi, până pe data de 06.03.2019, 
ora 13.00. Deschiderea plicurilor va 
avea loc la sediul Direcţiei Judeţene de 
Administrare a Domeniului Public şi 
Privat al Judeţului Călăraşi, în data de 

07.03.2019, ora 11.00, în prezenţa 
tuturor ofertanţilor, urmând ca 
afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la 
licitaţia publică cu strigare să aibă loc 
pe data de 07.03.2019, ora 13.00, la 
sediul Direcţiei Judeţene de Adminis-
trare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Călăraşi. Licitaţia va avea 
loc în sala de şedinţe a Direcţiei Jude-
ţene de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, 
pe data de 13.03.2019, ora 11.00. 
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa d-nei/d-lui Enciu Dorina, 
telefon: 0342.405.912.

PIERDERI
l Covrig Alina Maria pierdut atestat 
manager transport marfa nr. 29488, il 
declar nul.

l Declar pierdut certificat de inregis-
trare apartinand lui SC DINCOM& 
PREST SERV SRL, cu sediul in oras 
Voluntari, com. Voluntari, jud Ilfov, 
CUI 9038971, J23/1022/11.12.2001 
eliberat la data de 13.12.2001, seria A, 
nr. 016238.

l Subscrisa Eurotransport SRL cu 
sediul in Iasi, Calea Chisinaului nr. 
27, et.1, cam.11, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului Iasi sub nr. 
J22/38/2004, CUI 11034289, reprezen-
tata legal prin Administrator Catalin 
Paduraru declara pierduta si nula 
s tampi la  soc ie ta t i i ,  avand pe 
a m p r e n t a  m e n t i u n i l e :  C U I 
RO11034289 Eurotransport - P.L. 
SIRET - SRL J22/38/2004.

l Pierdut Aviz anual pentru autori-
zarea exercitării profesiei- asistent 
medical generalist nr.49,  eliberat la 
data de 23.11.2018 de Ordinul Asis-
tenț i lor  Medica l i  Genera l i ş t i , 
Moaşelor şi Asistenților Medicali din 
România, Filiala Sălaj pe numele 
Sonea Mihaela- Anca. Se declară nul.


