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OFERTE SERVICIU
l SC Clădiri Inteligente, Brașov, str. 
C-tin Brâncoveanu, nr. 6, parter, ap. 3, 
J8/1367/2018, CUI RO39472009, 
angajează muncitori necalificați COR 
931301. CV la adrian.chiper@yahoo.
com.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Buzău organizează 
concurs în data de 11.09.2019 (proba 
scrisă) și 16.09.2019 (interviul) pentru 
ocuparea unui post vacant de asistent 
registrator principal debutant, cu 
încadrare pe perioadă determinată de 
36 de luni. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevă-
zute  de art .3  din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Dosa-
rele de înscriere se depun până la data 
de 03.09.2019, ora 16.30, la sediul 
instituţiei. Detalii privind condiţiile 
specifice, bibliografia și tematica de 
concurs sunt disponibile pe pagina 
oficială: www.ocpibz.ro. Informaţii 
suplimentare se obţin la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Buzău, din Buzău, b-dul 
Nicolae Bălcescu, nr.48, Biroul 
Juridic, Resurse Umane, Secretariat și 
Petiții, telefon: 0238.711.036.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
11.09.2019  orele 10.00 proba scrisă  și 
în data de 17.09.2019 interviul  pentru 
ocuparea a 4 (patru) funcții contrac-
tuale de execuție,  vacante,  perioadă 
nedeterminată la Direcția edilitare, 
respectiv: 1 (una) funcție de inspector 
de specialitate II, 2 (două) funcții de 
muncitori  calificați, 1 (una) funcție 
de muncitor necalificat. Au fost stabi-
lite următoarele condiţii de partici-
pare  la concurs: Condiții Generale: 
-să îndeplinească condiţiile prevăzute 
la 3 al Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 
23 martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare: condiții speci-
fice pentru: inspector de specialitate 
II: -studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diploma de licență sau 
echivalentă; -specialitatea studiilor: 
construcții, inginerie civilă, arhitec-
tură, urbanism, ingineria instalatii-
lor,căi ferate drumuri si poduri; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 6 luni muncitor calificat. 
-Școala profesională. Muncitor necali-
ficat. -Studii generale. Dosarele de 
înscriere se pot depune la Comparti-
mentul resurse umane,  în termen de 
10 de zile lucrătoare  de la data publi-
cării anunţului.  Pentru relaţii supli-
mentare  vă  pute ţ i  adresa  la 
Compartimentul  resurse umane, din 
cadrul Primăriei Municipiului 
Dorohoi sau la tel. 0231/610133, inte-
rior 113. 

l Centrul Român pentru Pregătirea 
și Perfecționarea Personalului din 
Transporturi Navale -CERONAV, cu 
sediul în localitatea Constanța, str.
Pescarilor, nr.69A, județul Constanța, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de: 
-Expert consultant, grad II, în cadrul 
Serviciului didactic - Subunitatea 
Galați, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 16.09.2019, 
ora 10.00; -Proba orală (interviul) în 
data de 17.09.2019, precum și testarea 
de limba engleză și operare calculator, 
ora 10.00, respectiv ora 12.00. Această 
probă va fi susţinută doar de candi-
daţii declaraţi admiși la proba scrisă.  
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -deţinător de brevet 
maritim nivel managerial, care trebuie 
să aibă cel puțin 4 luni ambarcare pe 
funcția de nivel managerial în ultimul 
an de activitate; -vechime în muncă 
de minim 6 luni. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs pâna la data de 03.09.2019, 
ora 16.00, la sediul din str.Portului, 
nr.54A, Galați. Relaţii suplimentare la 
sediul CERONAV- Subunitatea 
Galați: str.Portului, nr.54A, persoană 
de contact: Vasile Lepădatu, telefon: 
0236.416.773 sau 0236.471.011, int. 
103, e-mail: vasilelepadatu@ceronav.
ro

l Serviciul Apă Canal Hodac, cu 
sediul în localitatea Hodac, strada 
Principală, nr.98, judeţul Mureș, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-muncitor I -1 post, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 11.09.2019, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 11.09.2019, ora 14.00; 
-Proba interviu în data de 13.09.2019, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Postul de 
muncitor I: -studii generale; -vechime: 
10 ani vechime ca operator hidraulic 
în alimentările cu apă; -certificat de 
calificare instalator instalații tehni-
co-sanitare și de gaze; -certificat de 
absolvire a cursului de igienă sau 
adeverință. Dosarul de concurs va 
cuprinde documentele necesare 
prevăzute  la  a r t .6  d in  H.G. 
nr.286/2011, modificată. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Serviciului Apă 
Canal Hodac până la data de 
03.09.2019, ora 15.00. Bibliografia  
pentru concurs este afișată la sediul 
Primăriei Comunei Hodac și pe site-ul 
www.hodac.ro, secțiunea concursuri. 

Relaţii suplimentare la sediul: Servi-
ciului Apă Canal Hodac, persoană de 
contact: Man Florin Ionel, telefon: 
0762.646.231,  fax: 0265.538.451, 
e-mail: hodac@cjmures.ro

l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul 
în localitatea Suceava, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.1, județul Suceava, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcțiilor contractuale vacante, după 
cum urmează: 1.secretar școală (studii 
super ioare) ,  1  post ,  conform 
HG286/23.03.2011; 2.îngrijitor, 1 post, 
c o n f o r m  H G 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfășura astfel: 
Pentru postul de secretar școală: 
-Proba scrisă în data de 11 septembrie 
2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 12 septembrie 2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -are cetățenie română 
sau a altor state membre UE; 
-cunoaște limba română scris și citit; 
-studii superioare: economice, admi-
nistrație publică, management, juri-
d ice ,  b i ro t i că  ș i  s ecre tar ia t , 
informatică de gestiune; -absolvirea 
cu examen de diplomă a unei instituții 
de învățământ superior, conf. art.250, 
alin.j, din Legea Educației Naționale; 
-vechimea în domeniu de minim 5 ani 
-vechime în specialitatea studiilor 
constituie un avantaj; -vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale 
(minim 18 ani împliniți); -are o stare 
de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unități sani-
tare abilitate; -nu a fost condamnat 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârșite cu intenție; 
-cunoștințe avansate de operare pe 
PC (Excel, Word etc); -asumarea 
responsabilității și echilibru emoti-
onal; -abilitate de comunicare. Pentru 
postul de îngrijitoare: -Proba scrisă în 
data de 11 septembrie 2019, ora 12.30; 
-Proba practică în data de 12 septem-
brie 2019, ora 14.30. -studii medii; -are 
cetățenie română sau a altor state 
membre UE; -cunoaște limba română 
scris și citit; -vechimea în domeniu nu 
este obligatorie;  -vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale (minim 
18 ani împliniți); -are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unități sani-
tare abilitate; -nu a fost condamnat 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 

care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârșite cu intenție; 
-asumarea responsabilității; -abilitate 
de comunicare. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale Nr.11 
Suceava, respectiv în perioada 21 
august-03 septembrie 2019. Relații 
suplimentare la sediul Școlii Gimna-
ziale Nr.1 Suceava, persoană de 
contact: Grig Beatrice Corina, telefon: 
0230.522.497, fax: 0230.522.497, 
e-mail: scoala1suceava@yahoo.com

l Primăria Comunei Jucu, cu sediul 
în localitatea Jucu de Sus, nr.112, 
județul Cluj, organizează concurs, 
conform Legii 188/1999, pentru 
ocuparea funcției publice vacante de: 
-inspector, clasa I, grad profesional 
superior -Birou Urbanism, Amena-
jarea Teritoriului, Fond Funciar și 
Mediu- 1 post; -inspector, clasa I, grad 
profesional asistent -Impozite și Taxe 
Locale- 1 post. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
19.09.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 26.09.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concursul de 
inspector, clasa I, grad profesional 
superior, Birou Urbanism, Amena-
jarea Teritoriului, Fond Funciar și 
Mediu, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -studii: 
studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul Construcțiilor Civile; 
-vechime: minim 7 ani; -candidații 
trebuie să îndeplinească conditțiile 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcțio-
narilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare. Pentru parti-
ciparea la concursul de inspector, 
clasa I, grad profesional asistent, 
Birou Taxe și Impozite Locale, candi-
dații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții:  -studii: studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenă sau echivalentă în domeniul 
științelor economice.; -vechime: 
minim 1 an; -candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Jucu, loca-
litatea Jucu de Sus, nr. 112, județul 
Cluj.

l Școala Populară de Arte „Titel 
Popovici” Iași, județul Iași, organi-
zează în conformitate cu prevederile 
H.G.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, la data de 11 
septembrie 2019, ora 10.00, la sediul 
instituției din str.Mihail Sturza, nr.43, 
Iași, concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante contractuale de conta-
bil-șef, gr.IA -studii superioare, un 
post, și referent de specialitate - studii 
superioare, debutant, un post. 
Concursurile se vor desfășura în 
următoarele etape: -04 septembrie 
2019, ora 12.00 -selecție dosare; -11 
septembrie 2019, ora 10.00 -proba 
teoretică; -16 septembrie 2019, ora 
10.00 -proba interviu. Data-limită 
până la care se pot depune actele 
pentru  dosarul de concurs este 03 
septembrie 2019, ora 12.00. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de H.G. 
nr.1027/2014, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiții 
specifice corespunzătoare funcției: 
-Contabil-șef, grad IA, Compartimen-
tului Financiar - Contabil, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, un 
post: a)studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul economie, 
specializarea contabilitate și informa-
tică de gestiune; b)vechime minimă 
conform studiilor -10 ani. -Referent 
de specialitate, Compartimentul 
Administrativ, debutant, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, un 
post: a)Studii superioare de lungă 
durată în domeniul Juridic absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă; 
b)Studii postuniversitare; c)Certificat 
de absolvire specializarea asistent 
manager; d)Certificat operare PC și 
prelucrare date; e)Vechime: nu este 
necesară. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
art.6 a Hotărârii nr.286 din 23 martie 
2011 și se vor depune până la data de 
03 septembrie 2019, ora 12.00, la 
sediul Școlii Populare de Arte „Titel 
Popovici” Iași. Relații suplimentare se 
obțin la sediul Școlii Populare de Arte 
„Titel Popovici” Iași, din str.Mihail 
Sturdza, nr.43, cod 700267, Iași, 
e-mail: scoaladearteis@yahoo.com, 
tel./fax: 0232/436023, web: www.scoa-
ladearteiasi.ro 

l Teatrul De Animație Țăndărică cu 
sediul în București, Str.Eremia Grigo-
rescu, nr.24, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de: Atelier Scenă 
Maestru sunet treapta I -1 post; Servi-
ciul Administrativ, Pază Apărare 
Împotriva Incendiilor al Teatrului de 
Animaţie Ţăndărică. Portar (M;G) -3 
posturi; conform H.G nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principi-
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ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zator funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Documente necesare pentru 
întocmirea dosarului de concurs: 
cerere de înscriere la concurs adresată 
conducătorului instituţiei publice 
organizatoare; copia actului de identi-
tate sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz; 
copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, 
precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor speci-
fice ale postului solicitate de instituția 
publică; copia carnetului de munca 
sau, după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie și/sau 
în specialitatea studiilor; cazierul 
judiciar; adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunză-
toare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medical de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate. 
Adeverinţa care atestă starea de sănă-
tate conţine, în clar, numărul, data, 
numele  emitentului și calitatea aces-
tuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sanataţii; curriculum vitae. 
Copiile de pe certificatele prevăzute 
mai sus se prezintă însoţite de docu-
mentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de 
către secretariatul comisiei de 
concurs, sau în copii legalizate. 
Conform art.3 al H.G nr.286/2011 
pentru a ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant candi-
dații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții generale: a)are 
cetățenia română, cetățenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în 
România; b)cunoaște limba română, 
scris și vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exercițiu; e)
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f)îndepli-
nește condițiile de studii și, după caz, 
de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. Pentru 

Maestru sunet treapta I Concursul se 
va desfășura astfel: Proba scrisă în 
data de  10.09.2019, ora 11.00; Proba 
interviu în data de  13.09.2019, ora  
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: Studii 
medii liceale; Vechime în muncă de 
minimum 10 ani. Pentru Portar (M; 
G) Concursul se va desfășura astfel: 
Proba scrisă în data de 10.09.2019, ora  
13.00; Proba interviu în data de  
13.09.2019, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: Studii medii liceale; Atestat 
de pază; Vechime în muncă de 
minimum 5 ani. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunț în Monitorul Oficial 
, partea a III a ,  la sediul Teatrului de 
Animaţie Ţăndărică, din Str.Eremia 
Grigorescu, nr.24, sector 1, etaj 2, 
Birou Director adjunct, de luni până 
vineri între orele 10.00-15.00.  Infor-
mații suplimentare se  pot obține la 
nr.telefon 021/316.30.02.

l Institutul Național de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Biotehnologii în 
Horticultură Stefănești - Argeș orga-
nizează concurs de recrutare, pentru 
ocuparea următoarelor posturi, pe o 
perioadă determinată de 12 luni: 1) 
Inginer dezvoltare - IDT - 1 post; 2)
Tehnolog vinificație /Oenolog - 1 post; 
3) Asistent cercetare științifică - ACS 
- 3 posturi; 4)Cercetător științific CS - 
1 post; 5) Cercetător științific III - CS 
III - 1 post; 6) Asistent (Laborant) - 1 
post; 7) Muncitor calificat - 1 post. 
Locul desfășurării concursului: la 
sediul INCDBH Ștefănești - Argeș, 
Sector - Complex Fitotronic, Str. Fito-
tronului, nr. 50, în data 09.09.2019, 
ora 9.00. Înscrierea la concurs: se face 
până la data de 02.09.2019 - ora 14:00, 
la Secretariatul institutului, Loc. 
Ștefănești, Șos. București-Pitești, nr. 
37, jud. Argeș. Informații cu privire la 
actele necesare pentru participarea la 
concurs și tematica concursului se pot 
obţine de la Institutul Național de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Bioteh-
nologii în Horticultură Stefănești - 
Argeș, sediul în Localitatea Ștefănești, 
Șos. București-Pitești, nr. 37, jud. 
Argeș, Compartiment Resurse umane. 
Relaţii suplimentare se pot obţine și la 
telefon 0248/266.838 sau 0740313695.

l Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă ”Drobeta” al judeţului Mehe-
dinţi, cu sediul în municipiul Dr. Tr. 
Severin, str. Portului  nr.2, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post de 
execuţie vacant, respectiv muncitor 
calificat IV-I la Compartimentul 
Popotă- Serviciul Logistic. Nivelul 
studiilor și vechimea în specialitatea 
studiilor: a) minim studii generale; b) 
vechimea în muncă- minim 1 an; c) 

vechimea în specialitate-1 an; d) să 
aibă calificarea de bucătar obţinută 
prin școală de profil sau curs; 
Concursul se va desfășura la sediul 
Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă ”Drobeta” al judeţului Mehe-
dinţi, strada Portului nr.2, judeţul 
Mehedinţi și va consta în 3 etape 
succesive: a) selecţia dosarelor de 
înscriere: maxim 2 zile lucrătoare de 
la expirarea timpului de depunere a 
dosarelor de concurs; b) proba scrisă: 
19.09.2019, ora 09.00; c) interviul: 
27.09.2019, ora 09.00. Înscrierea 
candidaţilor la concurs se face la 
sediul inspectoratului, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afișării 
anunţului. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la Serviciul Resurse Umane, 
telefon 0252.311212, interior 27101 
sau 27002.

l Centrul de concurs Școala Gimna-
zială Domino Servite organizează 
concurs de ocupare a posturilor didac-
tice vacante, în data de 20.09.2019, 
ora 13.00, la sediul unităţii din Voiteg, 
nr.511, jud.Timiș, tel. 0256.392.601, 
pentru următoarele posturi: La Școala 
Gimnazială Domino Servite, Voiteg: 
-1 post de limba engleză pentru anga-
jare pe perioadă nedeterminată; -1 
post de religie baptistă pentru anga-
jare pe perioadă nedeterminată; -1 
post de educație fizică și sport pentru 
angajare pe perioadă nedeterminată. 
La Școala Primară Casa Speranței, 
Timișoara: -1 post de educatoare/
institutor pentru învăţământul 
preșcolar/profesor pentru învăţă-
mântul preșcolar pentru angajare pe 
perioadă determinată. Înscrierile se 
fac la sediul Centrului de concurs în 
perioada 09-13 septembrie 2019, între 
orele 8.00-12.30. Candidaţii pentru 
concurs vor prezenta obligatoriu 
avizul unităţii particulare.

l Unitatea Administrati Teritorială  
Comuna Calopăr, CIF:4554181, cu 
sediul în localitatea Calopăr, str. Prin-
cipală, nr. 572, județul Dolj, în baza 
OUG 57/20019 privind Codul admi-
nistrativ și Hotărârii Guvernului nr. 
611/2008, anunță organizarea concur-
sului de recrutare pentru funcţia 
publică vacantă de execuţie de 
inspector, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul compartimentului 
buget finanțe. Concursul se va desfă-
șura astfel: proba scrisă în data de: 
20.09.2019, ora 10.00; proba interviu 
în data de: 24.09.2019, ora 10.00. 
Condiții de participare: a)cetățenia 
română și domiciliul în România; b) 
cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c)vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
d)are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunză-
toare funcției publice pentru care 
candidează, atestată pe bază de 
examen medical de specialitate; f)
studii universitare de licență, absolvite 

cu diplomă de licență sau echivalentă; 
g) 5 ani în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice, 
pentru ocuparea funcțiilor publice de 
execuție de grad profesional principal; 
h)nu a fost condamnată pentru săvâr-
șirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului sau contra 
autorității, infracțiuni de corupție și 
de serviciu, infracțiuni care împiedică 
înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals 
ori a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcției publice; i)nu a 
fost destituită dintr-o funcție publică 
sau nu i-a încetat contractul indivi-
dual de muncă pentru motive discipli-
nare în ultimii 5 ani; j) nu a desfășurat 
activitate de poliție politică, astfel 
cum este definită prin lege, k) cunoș-
tințe operare pe calculator- nivel 
mediu, dovedite cu documente justifi-
cative emise în condițiile legii. Candi-
dați i  vor  depune dosarele  de 
participare la concurs în termen de 20 
de zile de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul instituției. Termenul 
de depunere a dosarelor  este 
21.08.2019-09.09.2019 la sediul 
Primariei Calopăr, ora 10.00. Mai 
multe informații găsiţi la sediul 
primăriei comunei Calopăr, sat 
Calopăr, str.Principală, nr.572, jud.
Dolj (la Compartimentul Secretariat), 
la tel.0785.273.582- dna Grigorascu 
Ioana, tel/fax: 0251.350.734, email: 
primariacalopar@yahoo.com

l Școala Gimnazială Calopăr, cu 
sediul în Comuna Calopăr, Str.Princi-
pală, nr.182, jud.Dolj, Tel/Fax: 
0251.350.581, partener în proiect, 
anunță scoaterea la concurs în data de 
13.09.2019, în cadrul Proiectului 
POCU/74/6/18 „Școala noastră, școala 
comunității” a 18 posturi de experți, 
pentru perioada octombrie 2019-mai 
2021, după cum urmează: A2.
Educator preșcolari- 4 posturi, 
A4.2.Învățător program SDS ciclul 
primar- 2 posturi, A5.Profesor club 
sportiv- 1 post, A9.Profesor program 
A doua șansă Limba română- 1 post, 
A9.Profesor program A doua șansă 
Limba franceză- 1 post, A9.Profesor 
program A doua șansă Limba 
engleză- 1 post, A9.Profesor program 
A doua șansă Matematică- 1 post, 
A9.Profesor program A doua șansă 
Științe- 1 post, A9.Profesor program 
A doua șansă Cultura civică- 1 post, 
A9. Profesor program A doua șansă 
Istorie- 1 post, A9.Profesor program 
A doua șansă Geografie- 1 post, A9. 
Profesor program A doua șansă Artă- 
1 post, A9.Profesor program A doua 
șansă TIC- 1 post, A9. Profesor 
program A doua șansă Consiliere și 
orientare vocațională- 1 post. Depu-
nerea dosarelor: până la 11.09.2019, 
ora 12.00. Informații suplimentare la 
sediul unității sau la numărul de 

telefon menționat, orele 08.00-12.00.

l Serv ic iu l  Publ ic  Județean 
Salvamont Gorj organizează, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, 
concursul pentru ocuparea postului 
contractual de execuţie vacant de 
inspector de specialitate, gradul 
profesional IA la Compartimentul 
financiar-contabilitate, achiziții 
publice, administrativ, turism și relații 
publice, Serviciul financiar-contabili-
tate, achiziții publice, turism-salvare, 
tehnic-administrativ, relații publice 
din cadrul Serviciului Public Județean 
Salvamont Gorj, pe perioadă nedeter-
minată. A. Condiţiile de participare la 
concurs: a) Candidații să fie absol-
venți de studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniile: contabilitate sau finanțe. 
b) Cunoștințe operare în sisteme 
informatice: Centro Manager, Centro 
Salarii, Forexebug; c) vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei contractuale de execuție 
- minimum 6 ani, 6 luni. B. Data, ora 
și locul de desfășurare a concursului. 
Concursul se va desfășura la sediul 
S e r v i c i u l u i  P u b l i c  J u d e ț e a n 
Salvamont Gorj, astfel: a) proba prac-
tică de verificare a cunoștințelor de 
operare în sisteme informatice: 11 
septembrie 2019, ora 10,30; b) proba 
scrisă, 12 septembrie 2019, ora 10,30; 
c) interviul se va susține într-un 
termen de maximum 4 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise. C. 
Termen depunere dosar de concurs. 
Candidaţii vor depune dosarul de 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data de afișării anunţului, 
la sediul Serviciului Public Județean 
Salvamont Gorj. D. Date de contact. 
Serviciul Public Județean Salvamont 
Gorj, Municipiul Târgu-Jiu, str. Victo-
riei, nr. 7A, judeţul Gorj, telefon: 
0253222555.

l VANZARI TERENURI
l Vând teren, Craiova, Catargiu, 
4 . 0 0 0 m p ,  5 5 E u r o / m p . 
Tel.0743.386.287.

CITATII
l Dosar nr.5486/279/2018. Citaţie. 
Blaga Ion, cu ultimul domiciliu în 
comuna Dochia, judeţul Neamţ, este 
chemat în instanţă -Judecătoria Piatra 
Neamţ,  camera B,  în ziua de 
04.09.2019, Completul C5, ora 9.00, în 
calitate de intimat, în proces cu 
Comuna Dochia, prin Primar în cali-
tate de petent, înlocuire amendă cu 
muncă în folosul comunităţii PF 
0046393.
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l Se citează la Judecătoria Reșița în 
dosar 2224/290/2019, având ca obiect 
divorț, numita Vatav Lina, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna Lupac, 
nr.48, județul CARAȘ SEVERIN, 
reclamant fiind Vatav Gheorghe, 
pentru termenul de judecată din data 
de 24.09.2019.

l Numita Tian Cristina, cu domiciliul 
în Călărași, str.Constantin Dobro-
geanu Gherea, nr.37 bis, cu reședința 
în Republica Irlanda, nr. telefon 
0044.784.034.04.01, este chemată la 
Judecătoria Oltenița, în calitate de 
pârâtă introdusă în cauză, în proces 
cu reclamanta Luiceanu Rădița în 
dosar nr.5009/269/2017, cu termen 
04.09.2019, ora 8.30, având ca obiect 
dezbatere succesiune, revendicare 
imobiliară și constatare nulitate 
parțială act de proprietate.

l Se citează numitul Lupchian 
Costel, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în comuna Homocea, sat Homocea, 
str. Poenari, nr. 10, Județul Vrancea- 
la Coman Catinca, în calitate de 
pârât, în proces cu reclamanta Scar-
cella Veronica (fostă Dragomir), în 
dosarul nr. 1109/275/2019 al Judecăto-
riei Panciu, pentru termenul din 
22.08.2019, ora 9.00, având ca obiect 
ordonanță președințială.

l Subsemnata Cristea Aurelia 
Mihaela, îl citez pe Tudor Nicolae 
născut la 24 Noiembrie 1979, pentru 
soluționarea unei succesiuni. Date 
contact: +4477.331.286.60, Str.23 
August, nr.9, Bl.U4, Sc.4, et.3, ap.34.

l Pe rolul acestui Birou se află în 
dezbatere succesiunea de pe urma 
defunctei Alunica Angelina, decedată 
la data de 14.01.2018, cu ultimul 
domiciliu în București,  strada 
Răscoala 1907, nr.16, sectorul 2, CNP 
2400601400168. Societatea Profesio-
nală Lux Et Justitia din București, 
Șos.Colentina, nr.51, bloc R11, scara 
B, ap.47-48-52, sector 2, citează pe 
mama defunctei- Burlan Victoria, cu 
domiciliul necunoscut, pentru 
termenul din data de 16 septembrie 
2019, ora 14.00.

l Se citează numita Tatu Maria, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Comuna Fântânele, sat Fântânele, 
nr.635, în calitate de pârâtă la Judecă-
t o r i a  M i z i l ,  î n  d o s a r u l  n r. 
1526/259/2019, pentru deschiderea 
procedurii judecătorești de declarare a 
morții,  cu mențiunea ca orice 
persoană să comunice datele pe care le 
cunoaște în legătură cu aceasta.

l Numitul Ghiță Nicolae-Adrian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Sat. 
Bogonos (Com.Lețcani), jud.Iași, este 
chemat în instanța, la Judecătoria 

Iași, în data de 02 Septembrie 2019, 
ora 08.30, camera Sala 3, Complet C 
01 M, în calitate de debitor, în dosarul 
civil nr.9688/245/2019, având ca obiect 
ordonanță de plată, în contradictoriu 
cu Debt Collection Agency SRL, în 
calitate de creditor.

SOMATII
l Emisa in temeiul art. 130 din 
Decretul - Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-au dispus prin Rezolutia din 
data de 12.08.2019, privind cererea 
i n r e g i s t r a t a  s u b  d o s a r  n r. 
1572/246/2019 al Judecatoriei Ineu, 
formulata de petentul. In vederea 
solutionarii cererii formula de catre 
petentul Covaci Mircea, domiciliat in 
comuna Craiva, sat. Chislaca nr. 462, 
jud. Arad, avand ca obiect uzucapiune 
cu termen de judecata la data de 
18.09.2019, prin care solocita sa se 
constate ca a dobandit dreptul de 
proprietate in cota de 1/1 parti, asupra 
imobilului teren intravilan imprej-
muit, inscris in CF 303084 Craiva, cu 
casa cu nr. adm 2 neevidentiata in CF 
identificat prin nr top 363/35, in 
suprafata de 1439 mp, respectiv de 
titlu de uzucapiune prin jonctiunea 
posesiilor, folosind imobilul de peste 
70 de ani pasnic, public, continuu si 
sub nume de proprietar.

l Emisa in temeiul art. 130 din 
Decretul - Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-au dispus prin Rezolutia din 
data de 12.08.2019, privind cererea 
i n r e g i s t r a t a  s u b  d o s a r  n r. 
1572/246/2019 al Judecatoriei Ineu, 
formulata de petentii Popa Petru si 
Popa Elvira, ambii domiciliati in 
comuna Cermei nr. 1026, jud. Arad, 
avad ca obeict uzucapiune cu termen 
de judecata la data de 18.09.2019, prin 
care solicita sa se constate ca adu 
dobandit dreptul de proprietate in 
cota de 1/1 parti in devalmasie, 
respective in comunitate legala de 
bunuri, asupra imobilului teren intra-
vilan inscris in CF 306071 provenit 
din conversia pe hartie a CF vechi nr. 
3756 Cermei, cu nr. adm. 1026, identi-
ficat prin nr. topographic 1082-1107/
d.4.7.57 in suprafata de 1079 mp, 
teren intravilan pe care se af la 
construita casa cu nr. 1026, neeviden-
tiata in  CF si asupra imobilului teren 
intravilan inscris  in CF 306072, 
provenit din conversia pe hartie a CF 
vechi nr. 3756 Cermei, cu nr. adm 
1026, identificat prin nr. topographic 
1082-1107/d.4.7.62, in suprafata de 
1079 mp pe titlu de uzucapiune prin 
jonctiunea posesiilor folosind imobi-
lele de peste 70 de ani, o posesie 
continua neintrerupta, netulburata, 
publica si sub nume de proprietari.

l Emisa in temeiul art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, astfel cum 
s-a dispus prin Rezolutia din data de 

12.08.2019, privind cererea inregis-
trata sub dosar nr. 1572/246/2019 al 
Judecatoriei Ineu, formulate de 
petentii, Tarus Ioan si Tarus Maria, 
ambii domiciliati in Ineu, Str. MIhai 
Eminescu nr. 60A, jud. Arad, avand ca 
obiect uzucapiune cu termen de jude-
cata la data de 18.09.2019 prin care 
solicita sa se constate ca a dobandit 
dreptul de proprietate asupra imobi-
lului inscris in CF 309633 Ineu, in 
suprafata de 5700 mp, proprietar 
tabular fiind Cernic Elena, cu ultimul 
domiciliu in Ineu, Str. Nicolae 
Balceascu, nr. 18, jud. Arad, dobandit 
prin conventie de vanzare cumparate 
de a proprietarul tabular la data de 
15.03.1992.

l Prin cererea inregistrata sub dosar 
nr. 1573/246/2019 privind pe petentii 
Tarus Ioan si tarus Maria care solicita 
inscierea dreptului de proprietate 
asupra imobilului inscris in CF nr. 
309632 Ineu in suprafata de 5700 mp, 
proprietar tabular sub B2 defunctul 
Morar Gheorghe decedat. In urma 
acesteia, in baza art. 130 din Decre-
tul-Lege nr. 115/1938, sunt somati toti 
cei interesati de indata sa inainteze 
opozitie la Judecatoria Ineu deoarere 
in caz contrar, in termende o luna de 
la aceasta ultima publicare se va 
procesa la solutionarea cererii. 
Prezenta somatie se va afisa timp de o 
luna la avizierul Judecatoriei Ineu si 
la Primaria Ineu.

l România. Judecătoria Chișineu 
Criș. Sediul: str.Gării, nr.24, Chiși-
neu-Criș, jud.Arad. Tel.0257.350.692. 
Fax :  0257 .350 .231 .  Operator 
3210/2501. Dosar nr.1124/210/2019. 
Emisă la 07.06.2019. Somație. În 
dosarul civil cu nr. 1124/210/2019 al 
Judecătoriei Chișineu Criș, având ca 
obiect uzucapiune, reclamantul Tamaș 
Dumitru a solicitat instanţei să 
constate că a dobândit calitatea de 
proprietar prin efectul uzucapiunii 
asupra imobilului înscris în CF 303121 
Mișca, top.1314/1328/7 Mișca, 
constând în teren intravilan în supra-
faţă de 1386mp, cu proprietar tabular 
Mateuţ Pavel, decedat în 1963 și să 
dispună ca BCPI Chișineu Criș să 
efectueze cuvenitele menţiuni în 
cartea funciară la rămânerea defini-
tivă a sentinţei. Toţi cei interesaţi în 
cauză pot formula opoziţii la prezenta 
somaţie, în termen de 30 de zile de la 
publicare și respectiv afișarea soma-
ţiei, în dosar cu numărul de mai sus al 
Judecătoriei Chișineu Criș. Emis în 
baza încheierii de ședinţă din data de 
05.06.2019, conform art.130 din 
Decretul Lege nr.115/1938. Termen de 
afișare pe o durată de 30 de zile. 
Președinte, Chiș Cosmina Claudia. 
Grefier, Galea Sebastian Sergiu.

DIVERSE
l SC Rewe (România) SRL, cu sediul 
în comuna Ștefăneștii de Jos, str. 
Bușteni, nr.7, județul Ilfov, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de autorizație de mediu, în 
scopul desfășurării activității: Comerț 
cu amănuntul în magazine nespeciali-
zate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi și tutun pe 
amplasamentul din localitatea Măcin, 
Str. Brăilei nr. 2A, județul Tulcea. 
Informații privind impactul asupra 
mediului al activității pentru care se 
solicită autorizația de mediu pot fi 
consultate zilnic, de luni până joi, între 
orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 
8.00 – 14:00, la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Tulcea, Str. 14 
Noiembrie nr.5, județul Tulcea. Obser-
vațiile, sugestiile și/sau propunerile 
publicului se primesc în scris la sediul 
A.P.M. Tulcea.

l Primăria Ceanu Mare, titular al 
proiectului „Alimentare cu apă în loca-
litatea Bolduț, comuna Ceanu Mare, 
județul Cluj”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către APM Cluj, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
menționat mai sus, propus a fi 
amplasat în comuna Ceanu Mare, satul 
Bolduț, jud.Cluj. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul APM 
Cluj, din Calea Dorobanţilor, nr.99, 
C l u j - N a p o c a ,  c o d  4 0 0 6 0 9 , 
tel.0264.410.722, fax: 0264.410.716, 
e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele 
de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, 
precum și la adresa de internet: http://
apmcj.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţului pe pagina de 
internet a APM Cluj.

l Subsemnatul Lucan Cristinel cu 
domiciliul in Brasov, str. Ungheni, nr.2, 
bl.24, sc.A, ap.1, anunta publicul inte-
resat asupra, declansarii etapei de 
incadrare pentru PUZ „ridicare inter-
dictie de construire si schimbare desti-
natie functionala teren in scopul: 
construire magazin „Penny Market”, 
elemente semnalistica, amenajare 
incinta, imprejmuire, bransamente si 
organizare de santier”, in jud. Brasov, 
com. Prejmer, sat Prejmer, Calea 
Brasovului,  nr.cad.101788, nr.
cf.101791, in vederea emiterii avizului 
de mediu. Publicul poate consulta 
prima varianta a planului la sediul 
APM Brasov, Str.Politehnicii nr.3, in 
zilele de luni pana joi intre orele 
8-16:30 si vineri intre orele 8-14. 
Comentarii si sugestii se primesc in 
scris la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Brasov, str. Politehnicii nr.3, 
in termen de 15 zile calendaristice de la 
data aparitiei ultimului anunt.

LICITATII
l Partium Insolvency IPURL, lichi-
dator  judic iar  în  dosarul  nr. 
11662/111/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea Macio 
S.R.L., CUI: RO18455854 scoate la 
vânzare prin licitație publică: terenuri 
agricole (Proprietatea este compusă din 
3  parcele de teren având o suprafață 
totală de 11.846 mp) situate în Sat 
Betfia, Judeţul Bihor prețul de pornire 
fiind: 23.399,44 EUR. teren intravilan 
(Proprietatea este compusă dintr-o 
parcelă de teren având suprafaţa de 
1185 mp.) situate în Str. Camil Petrescu 
FN, Oradea  prețul de pornire fiind: 
9.622,80 EUR. Licitația va avea loc în 
04.09.2019 ora 12:00 la adresa din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, 
jud. Bihor. În caz de nereușită licitația 
se reia în data de 11.09.2019, respectiv 
18.09.2019 la aceeași oră. Licitantul 
trebuie să achiziționeze un caiet de 
sarcini privind bunurile imobile supuse 
prezentei licitații, contra sumei de 500 
RON +TVA, ce va cuprinde și regula-
mentul de vânzare. Licitantul va 
depune la sediul lichidatorului judiciar 
o cerere de participare la licitație, 
inclusă în caietul de sarcini, cu cel puțin 
două zile înainte de termenul licitației 
stabilit prin anunțul public. Informații 
tel: 0359463661 fax: 0359463662.

l Compania Energopetrol SA, socie-
tate in reorganizare, prin administrator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin 
licitatie publica, teren in suprafata 
2.399 mp mp, impreuna cu constructiile 
amplasate pe acesta, respectiv C1, C2, 
C3, C4, C5, C6 si C7, situate in Ianca, 
Str. Sarateni, nr. 4, Judet Braila. Pretul 
de pornire al licitatiei este de 135.000 
euro, fara TVA. Licitatia se va organiza 
la sediul administratorului judiciar in 
data de 23.08.2019 ora 12:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata pentru 
data de 26.08.2019, 28.08.2019, 
30.08.2019, 02.09.2019, 04.09.2019, 
06.09.2019, 09.09.2019, 11.09.2019, 
13.09.2019, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Cererile de inscriere la licitatie 
se depun in original la sediul adminis-
tratorului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regulamentul 
de vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii, 
precum si achizitionarea regulamen-
tului de vanzare se pot obtine de la 
administratorului judiciar, la numerele 
de telefon 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde la 
licitatie, urmatoarele bunuri, in bloc sau 
individual, in functie de valoarea aces-
tora: I. Stoc de marfuri, materii prime si 
materiale:  1. stoc modele (batiuta; 
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garnituri model lemn; model lemn; 
montanti; repere, etc.); 2. stoc obiecte de 
inventar depozit 1 (bonfaier; burghie; 
calibre; filiere; freze; mandrina; 
menghina; tarod; sublere, etc.); 3. stoc 
materiale consumabile CTC (centrali-
zator platina; deseu argint; deseu 
platina; perborat de sodiu, etc.); 4. stoc 
echipamente de protectie (casca 
protectie; cisme cauciuc; antifoane 
externe, etc.); 5. stoc produse finite (disc 
frana; anozi fonta silicoasa; flansa antre-
nare; pump body, etc.); 6. stoc materiale 
consumabile deposit 1 (arzator arc 900; 
aspersoare; boloboc; cablu telefon; 
corpuri electrice; cuie; lac colorat; prize 
electrice; semering; sina electrica, etc.); 7. 
stoc piese de schimb (aplica; broasca usa; 
diblu; holsurub; motor electric; rulmenti; 
sigurante; supape, etc.); 8. stoc materiale 
auxiliare (bara grafit; ciocan cauciuc; 
piatra polizor; sarma legat, etc.); 9. stoc 
materii prime (activator 500TI; disc 
abraziv; pasta aluminium; sulfat de 
magneziu; sulfat de bariu, etc.). II. 
Bunuri de natura mijloacelor fixe si 
obiecte de inventar: 1. Mijloace fixe 
(cuptor tratament calire dinte; masina 
de impuscat miezuri bicor; masina de 
miezuit tip carusel; cuptor TT cu vatra 
mobile; rame formare; instalatie de 
sablat tip Schlick LS; cuptor uscat 
miezuri; instalatie de regenerat nisip; 
linie formare L3; instalatie de vopsit; 
amestecator minimixer; modernizare 
linii; masina de sablat cu alice; linie de 
formare in forme fara rame; moderni-
zare centrala ventilatie; masina ames-
tecat pulbere; instalatie topire inductie; 
baterii cuptoare; cuptoare cu arc; strun-
guri; spectro analitic, etc.); 2. Obiecte 
inventar gestiune SDV (universal strung; 
sublere; burghie; rafturi metalice; dula-
puri metalice; freze; polizor pneumatic; 
masini gaurit; strunguri; poduri rulante, 
etc.); 3.  Obiecte inventar gestiune hala 
monobloc (polizoare; trusa sudura; 
ciocan de abataj, etc.); 4. Obiecte 
inventar gestiune modele (placi port-
model; placi pormodel linia 1, 2; rame, 
etc.); 5. Obiecte inventar gestiune 
turnare centrifugala (masina turnat 
centrifugal; amestecat vopsea. Etc.); 6. 
Obiecte inventar gestiune linii grele 
(elevatoare; poduri rulante; macara 
pivotanta, etc.); 7. Obiecte inventar 
gestiune linii usoare (polizor; toba cura-
tire; cale rulare  transport; rame 
formare, etc.); 8. Obiecte inventar 
gestiune elaborare (oale turnare; system 
racier cuptor; poduri rulante, etc.); 9. 
Obiecte inventar gestiune cantina 
(masini gatit; pahare; farfurii; oale, etc.); 
10. Obiecte inventar gestiune CTC 
(strunguri; micrometru, etc.); 11. Obiecte 
inventar gestiune garaj (trusa ADR; 
polizor unghiular); 12. Obiecte inventar 
gestiune protectie civila (cap sirena; targi 
sanitare etc.); 13. Obiecte inventar 
gestiune administrativ (dulap metallic; 
casa bani; scaune, birou; copiator, etc); 
14. Obiecte inventar gestiune mecano 
energetic (boiler apa; convrtizor sudura; 
electropalan; menghina; nivela lase; 
poduri rulante, etc.). Lista completa a 

bunurilor, poate fi consultata in anexa de 
pe site-ul lichidatorului judiciar www.
andreiioan.ro. Conform Hotararii credi-
torilor nr. 707/29.03.2019, pretul bunu-
rilor mobile, se va diminua cu 35 % din 
pretul de evaluare. Licitatia se va tine in 
data de 23.08.2019 ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi adjude-
cate, licitatia se va tine in data de 
26.08.2019, 28.08.2019, 30.08.2019, 
02.09.2019, 04.09.2019, 06.09.2019, 
09.09.2019, 11.09.2019, 13.09.2019, 
16.09.2019, 18.09.2019, 20.09.2019, 
23.09.2019, 25.09.2019, 27.09.2019, 
30.09.2019. Cererile de inscriere la lici-
tatie se depun in original la sediul lichi-
datorului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regulamentul 
de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei. Dosarul de prezentare si condi-
tiile de participare se pot obtine numai 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Telefon/fax: 0244597808; email:office@
andreiioan.ro; mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., soci-
etate in faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, conform hotararii 
creditorilor, vinde la licitatie, urmatoa-
rele bunuri: - Masina de impuscat 
miezuri BICOR, avand nr. inventar 
20136, la pretul de 23.141,99 euro, fara 
TVA; - Linie de formare in forme fara 
rame, avand nr. inventar 20418, la pretul 
de 195.362,70 euro, fara TVA; - Insta-
latie dezbatere, avand nr. inventar 20375, 
la pretul de 9.530,30 euro, fara TVA; - 
Instalatie de regenerat nisip, avand nr. 
inventar 20236, la pretul de 19.756,75 
euro, fara TVA; - Instalatie formare cu 
silicat, avand nr. inventar 20388, la 
pretul de 540,15 euro, fara TVA; Pretul 
bunurilor mobile mai sus mentionate, 
este diminuat cu 35 % din pretul de 
evaluare, conform Hotararii creditorilor 
nr. 707/29.03.2019.  Licitatia se va tine in 
data de 23.08.2019 ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi adjude-
cate, licitatia se va tine in data de 
26.08.2019, 28.08.2019, 30.08.2019, 
02.09.2019, 04.09.2019, 06.09.2019, 
09.09.2019, 11.09.2019, 13.09.2019, 
16.09.2019, 18.09.2019, 20.09.2019, 
23.09.2019, 25.09.2019, 27.09.2019, 
30.09.2019. Cererile de inscriere la lici-
tatie se depun in original la sediul lichi-
datorului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regulamentul 
de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei. Dosarul de prezentare si condi-
tiile de participare se pot obtine numai 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Telefon/fax: 0244597808; email:office@
andreiioan.ro; mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.

l Primăria oraşului Mioveni, B-dul 
Dacia nr. 1, judeţul Argeş, tel.: 
0348/450000, fax: 0248/260500, organi-
zează licitaţie publică deschisă pentru 

închirierea unei suprafețe de 600 mp din 
terasa parcării supraetajate din zona 
pieței Dacia, pentru construirea unui 
centru de fitness, aerobic şi wellness. 
Data limită pentru primirea ofertelor: 
12.09.2019, ora 1200. Data desfăşurării 
licitaţiei publice deschise: 12.09.2019, ora 
14:00. Licitaţia va avea loc la sediul 
Primăriei oraşului Mioveni, Bd. Dacia, 
nr.1, în sala de şedinţe a Consiliului 
Local. Preţul de pornire a licitaţiei este 
de 1,22 lei/mp/lună. Închirierea se face 
pentru o perioadă de 10 ani, cu posibili-
tate de prelungire prin acordul părților. 
Documentaţia de atribuire şi caietul de 
sarcini pot fi procurate de la Biroul 
Patrimoniu începând cu data de 
21.08.2019. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la tel.0348/455113 - Biroul Patri-
moniu, între orele 9 - 15.

l Primăria oraşului Mioveni, B-dul 
Dacia nr.1, judeţul Argeş, tel. : 
0348/450000, fax: 0248/260500 organi-
zează licitaţie publică deschisă pentru 
închirierea a trei terenuri a câte 2 mp 
fiecare situate pe B-dul Dacia, oraş 
Mioveni, pentru amplasarea de panouri 
publicitare. Data limită pentru primirea 
ofertelor: 12.09.2019, ora 12:00. Data 
desfăşurării licitaţiei publice deschise: 
12.09.2019, ora 15:00. Licitaţia va avea 
loc la sediul Primăriei oraşului Mioveni, 
Bd. Dacia, nr.1, în sala de şedinţe a 
Consiliului Local. Preţul de pornire a 
licitaţiei este de 3,5 euro/mp/lună. Închi-
rierea se face pentru o perioadă de 5 ani, 
cu posibilitate de prelungire prin acordul 
părților. Documentaţia de atribuire şi 
caietul de sarcini pot fi procurate de la 
Biroul Patrimoniu începând cu data de 
21.08.2019. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la tel.0348/455113 - Biroul Patri-
moniu, între orele 9 - 15.

l Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: 1.Consiliul Local 
Joiṭa, cod fiscal: 5718320, Comuna 
Joiṭa, județul Giurgiu, strada Calea 
Bucureşt i ,  nr.156,  te lefon/fax: 
0246.252.250, 0246.252.168, e-mail: 
primariajoita@yahoo.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul închirierii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
Corp 1 (magazin), în suprafață totală de 
42,00mp, situat în comuna Joiṭa, sat 
Joiṭa, aparținând domeniului public al 
Consiliului Local Joiṭa, județul Giurgiu, 
conform temeiului legal: OUG 57/2019. 
3.Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Achiziṭii. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Achiziṭii, din cadrul 

Primăriei Comunei Joiṭa, județul 
Giurgiu, strada Calea Bucureşti, nr.156. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 10Lei/exemplar, se achită cash la 
casieria Primăriei Comunei Joiṭa. 
3.4.Data-limită privind solicitarea clari-
ficărilor: 04.09.2019, ora 14.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 10.09.2019, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Joiṭa, 
județul Giurgiu, Compartimentul Achi-
ziṭii, strada Calea Bucureşti, nr.156. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior şi unul interior. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
11.09.2019, ora 11.00, Primăria Comunei 
Joiṭa, județul Giurgiu, strada Calea 
Bucureşti, nr.156. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Giurgiu, Strada Episcopiei, nr.13, 
telefon: 0246.212.725, fax: 0374.093.347, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
19.08.2019.

l Management Company SPRL, lichi-
dator judiciar al SC Bioplant Invest 
SRL, în dosarul 2752/87/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Teleorman, anunță 
vânzarea bunurilor sociale constând în: 
1)proprietate imobiliară compusă din 
teren intravilan în supr. de 701mp şi 
construcții C1 în supr. de 75mp cu desti-
nația locuință şi C2 în supr. de 75mp cu 
destinația anexă situate în intravilanul 
localității Lăceni, com.Orbeasca, cvartal 
37, P1602, jud.Teleorman, nr. cad. 20197, 
pornind de la prețul de 26.850Lei, repre-
zentând 50% din prețul de evaluare, 2)
terenuri extravilane categoria de folo-
sință arabil: suprafața de 7.619mp T4, 
parcela 2, situat în loc.Putineiu, jud.
Teleorman; suprafața de 3.800mp, 
T24/1, parcela 16, situat în loc.Putineiu, 
jud.Teleorman, pornind de la prețul de 
8.000Lei, reprezentând 50% din prețul 
de evaluare, 3)terenuri intravilane cate-
goria de folosință curți construcții: 
suprafata 3.668mp nr. cad. 2620, CF 
72504, situat în Corbii Mari, Sola 55, 
parcela 554/2, jud.Dâmbovița; suprafata 
2.733mp nr. cad. 2610, CF 71423, situat 
în loc. Corbii Mari, Sola 55, parcela 
554/2, jud.Dâmbovița, pornind de la 
prețul de 45.000Lei, reprezentând 50% 
din prețul de evaluare. Vânzarea se va 
face prin licitație publică la data de 
02.09.2019, ora 14.00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Craiova, Str. Vasile 
Conta, nr.47, jud.Dolj. Tel.0740.185.973. 
Până la data licitației se pot prezenta 
oferte de cumpărare, însoțite de o 
cauțiune reprezentând 10% din prețul de 
începere al licitației pentru fiecare bun 
pentru care se doreşte participarea, 

cauțiune ce va trebui achitată în contul 
de lichidare (IBAN RO80 RNCB 0245 
1086 0996 0001- BCR SA) sau în 
numerar la sediul lichidatorului judiciar.

MATRIMONIALE
l Anunț de căsătorie! Subsemnații 
Băloi Florin, fiul lui Constantin şi 
Maria şi Băloi Daniela, fiica lui Florian 
şi Clara, născuți şi domiciliați în Bucu-
reşti, România, anunță că vor avea 
cununia religioasă la Biserica Agios 
Panteleimonas din Lefkada, Grecia, în 
data de 21.08.2019.

PIERDERI
l Pierdut cod parafa Dr.Pavel Daniel 
Mesaros. Se declară nul.

l Icco Services declară pierdut certi-
ficat înmatriculare nr.434 din 29.02.2012 
emis de Autoritatea Aeronautica Civilă 
Română. Act declarat nul.

l Baranescu Andreea Diana, adminis-
t ra tor  a l  Vinc ix  Futuro  SRL, 
J40/1711/2017, declar pierdute certifica-
tele constatatoare de autorizare emise 
de Registrul Comerțului Bucureşti în 
baza declarației nr. 604382/2018. Le 
declar nule.

l Societatea Hellas Farm SRL, cod 
fiscal 15627548, J2/916/2003, sediul în 
Birchiş, 320/C, Arad, declar pierdut 
certificat constatator nr.6115 din 
25.02.2015 emis de către ORC Arad. Îl 
declar nul.

l Declaram pierdut si anulat certifi-
catul de înregistrare seria B3711193 
emis pe data de 07.08.2018 si eliberat la 
data 07.08.2018 al societății VGP 
Proiecte Industriale S.R.L. (CUI 
39268735, J35/1452/2018, EUID 
ROONRC.J35/1452/2018, sediul: Muni-
cipiul Timişoara, Bulevardul Revoluției 
1989, Nr. 18/A, mansardă, Camera 5, 
Etaj D+P+E+M, Ap. 3, Județ Timiş).

l Ordinul prefectului declarat pierdut, 
cu numărul 688 si numele titularului 
Gheorghe Theodor.

l Pierdut cui seria B NR 3641706 si 
certificat constatator 23789/05.06.2018 
sediu si terti ale SC Smeunel Construct 
SRL. Le declar nule.

l Pierdut Certificat constatator nr. 
11064/27.03.2008 eliberat de ORC 
Arad,pentru SC Coremans Zootehnia 
SRL..Il declar nul.

DECESE
l Sergiu Fetecău soț, cu durere în 
suf let, anunț că iubita mea soție, 
VICTORIA, fost contabil şef la 
APIMONDIA, a încetat din viață după 
o lungă şi grea suferință şi 60 de ani de 
conviețuire. Dumnezeu s-o ierte şi s-o 
odihnească în veci! 0744.675.005.


