
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Marți, 20 noiembrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunț în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l S.C. Nicola Speditione S.R.L. anga-
jeaza sofer TIR de cetatenie turca, pentru 
transport international. Tel.: 0746011117.

l Central National de Calificare si 
Instruire Feroviaar - CENAFER, organi-
zeaza concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor posturi: -Referent  gradul IA 
- Compartimentul Programare si Acte de 
Studii-CCIPTFT-Craiova - 1 post. 
Conditii: -studii medii, cu bacalaureat; 
-vechime in specialitate 7 ani . Concursul 
se va desfasura in data  de 13.12.2018 ora 
10,oo la sediul CENAFER , din Calea 
Grivitei nr. 343  sector 1. Data limita de 
depunere a dosarelor: 06.12.2018, ora 
15:00. Informatii suplimentare pe pagina 
de internet: www.cenafer.ro. Persoana de 
contact: doamna Nica Rozalia, tel. 
0758.886.123.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Gorj organizează 
concurs în data de 18.12.2018, ora 10.00 
(proba scrisă) şi 21.12.2018 (proba de 
interviu), la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Gorj, din Tîrgu Jiu, strada Siretului, nr. 
24, pentru ocuparea unui post vacant 
corespunzător funcţiei contractuale de 
execuţie de inspector de specialitate, grad 
profesional debutant la Centrul de zi de 
recuperare pentru copii cu dizabilități 
Tg.Jiu din cadrul Complexului de recu-
perare pentru copii cu dizabilități Tg.Jiu. 
Condiţii generale şi specifice de îndeplinit 
de către candidat pentru ocuparea postu-
rilor scoase la concurs: a) absolvenţi de 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv de studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiințe economice. Înscrierile la concurs se 
fac în perioada 20.11.2018-04.12.2018, 
inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Gorj, din Tîrgu Jiu, strada 
Siretului, nr. 24 - Serviciul resurse umane, 
salarizare şi pentru funcţia publică. 
Relaţ i i  supl imentare la  te lefon 
0253212518 sau la camera nr.36 - sediul 
D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact: 
Marcău Ana, consilier superior la Servi-
ciul resurse umane, salarizare şi pentru 

funcția publică - secretar comisie concurs.

l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar 
- Arseni”, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua 
Berceni nr. 12, Sector 4, organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată nede-
terminată a următoarelor posturi 
temporar vacante, corespunzator functi-
ilor contractuale,  în cadrul structurilor 
organizatorice din  spital după cum 
urmează: - 1 post kinetoterapeut debu-
tant; - diploma de bacalaureat; - diploma 
de licenta in specialitate; - fara vechime 
in activitate. 1 post infirmier: - Diploma 
de scoala generala; - Curs infirmier; - 6 
luni vechime in activitate. Concursul se 
va desfăşura la sediul instituţiei şi va 
cuprinde trei probe, astfel: 1. Proba scrisă 
- 06.12.2018, ora 09.00., în Amfiteatrul 
Centrului de Excelenţă în Neurochi-
rurgie. 2. Proba practică - 11.12.2018, ora 
09.00., în cadrul structurilor organizato-
rice. 3. Interviul - 14.12.2018, ora 09.00, în 
Amfiteatrul Centrului de Excelenţă în 
Neurochirurgie. Persoanele interesate pot 
depune dosarul de înscriere în perioada 
20.11.2018-26.11.2018 (inclusiv), ora 
14.00, la sediul spitalului - Serviciul 
R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021 334 30 25, interior 
1122  şi  1123 Serviciul R.U.N.O.S. şi pe 
site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro.

l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar 
- Arseni”, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua 
Berceni nr. 12, Sector 4, organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată nede-
terminată a următoarelor posturi  
vacante, corespunzator functiilor 
contractuale,  în cadrul structurilor orga-
nizatorice din  spital după cum urmează: 
- 1 post autopsier debutant; - diploma de 
bacalaureat; - cu sau fara vechime in 
activitate; - curs PC. - 1 post expert in 
fizica medicala; - diploma de licenta; - 
diploma de masterat sau doctorat; - 
permis de exercitare nivelul 3 eliberat de 
CNCAN; - curs de radioprotectie post 
universitar; - 3 ani vechime ca fizician. - 3 
posturi de registrator medical; - Diploma 
de bacalaureat; - Curs PC; - 6 luni 
vechime in activitate. - 2 posturi de infir-
mier; - Diploma de scoala generala; - 
Curs de infirmiere; - 6 luni vechime in 
activitate. - 3 posturi de infirmier debu-
tant; - Diploma de scoala generala; - 
Disponibilitate de lucru in ture; - cu sau 

fara vechime in activitate. - 2 Posturi de 
brancardier; - Diploma de scoala gene-
rala; - Disponibilitate de lucru in ture; - 
cu sau fara vechime in activitate. - 1 Post 
sef serviciu administrativ gradul ii, 
inginer; - Diploma de bacalaureat; - 
Diploma de licenta in specialitatea servi-
ciului; - 5 ani vechime in specialitate. - 1 
post sef serviciu tehnic gradul ii, inginer; 
- Diploma de bacalaureat; - Diploma de 
licenta in specialitatea serviciului; - 5 ani 
vechime in specialitate. Concursul se va 
desfăşura la sediul instituţiei şi va 
cuprinde trei probe, astfel: 1. Proba scrisă 
- 13.12.2018, ora 09.00., în Amfiteatrul 
Centrului de Excelenţă în Neurochi-
rurgie. 2. Proba practică - 18.12.2018, ora 
09.00., în cadrul structurilor organizato-
rice. 3. Interviul  - 21.12.2018, ora 09.00., 
în Amfiteatrul Centrului de Excelenţă în 
Neurochirurgie. Persoanele interesate pot 
depune dosarul de înscriere în perioada 
20.11.2018-04.12.2018 (inclusiv), ora 
14.00, la sediul spitalului - Serviciul 
R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021 334 30 25, interior 
1122  şi  1123  Serviciul R.U.N.O.S. şi pe 
site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro.

l Primăria Municipiului Oltenița cu 
sediul în B-dul Republicii, nr.40, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcției contractuale de conducere 
vacante în cadrul Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență: -un post 
contractual  de conducere ”şef serviciu” 
-Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență. -vechime în specialitatea studi-
ilor -minimum 7 ani; -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul tehnic; -să dețină aviz 
pentru funcţia şef serviciu voluntar; -să 
fie apt din punct de vedere medical şi 
psihologic. Data-limită până la care se 
pot depune dosarele de concurs -04 
decembrie 2018, ora 16.00. Tipul probelor 
de concurs, locul, data şi ora desfăşurării 
acestora: a) selecţia dosarelor de înscriere 
-06 decembrie 2018; b) proba scrisă -13 
decembrie 2018, ora 09,00 la sediul orga-
nizatorului; c) interviul -la cel mult 4 zile 
lucrătoare de ore de la susținerea probei 
scrise. Informații suplimentare se pot 
obține la Serviciul Resurse umane 

-telefon 0242.515.770, persoană de 
contact Postelnicu Larisa.

l Centrul Regional de Transfuzie 
Sanguină Timişoara, cu sediul în locali-
tatea Timişoara, strada Martir Marius 
Ciopec, nr.1, judeţul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: asistent medical 
principal laborator- 1 (unu) post, asistent 
medical medicină generală- 1 (unu) post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 17 decembrie 2018, ora 
09.00; -Proba practică în data de 19 
decembrie 2018, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 19 decembrie 2018, ora 
va fi anunţată ulterior. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: şcoală postliceală sanitară pentru 
ambele posturi; -vechime: minim 5 ani în 
specialitate pentru postul de asistent 
medical principal; -minim 6 luni în speci-
alitate pentru postul de asistent medical 
medicină generală; -confirmare grad 
principal -pentru postul de asistent 
medical principal; cunoştinţe operare PC; 
certificat de membru OAMGMAMR 
însoţit de avizul anual; stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Centrului Regional de Transfuzie 
Sanguină Timişoara -Serviciul de Resur-
se-Umane. Relaţii suplimentare la sediul 
Centrului Regional de Transfuzie 
Sanguină Timişoara, persoană de 
contact :  Furdi  Slavita,  telefon: 
0256.482.271, fax: 0256.482.271, e-mail: 
crts.timisoara@gmail.com.

l Şcoala Gimnazială Nr.5, cu sediul în 
localitatea Săcele, strada Barajului, nr.49, 
judeţul Braşov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractual 
vacante de portar, 1 post, conform HG nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 13 
decembrie 2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 17 decembrie 2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 

candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii minim 8 clase; 
-vechime 5 ani lucrați în domeniu; 
-atestat agent de pază şi ordine; -să fie 
disponibil la program flexibil; -să locu-
iască în comunitate. 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 Şcolii Gimnaziale 
Nr.5, strada Barajului, nr.49, localitatea 
Săcele, județul Braşov. Relaţii suplimen-
tare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr.5, 
strada Barajului, nr. 49, localitatea Săcele, 
județul Braşov, persoană de contact: 
Stroe Lenuta, telefon: 0723.949.689, fax: 
0368.739.179, e-mail: sc5sacele@yahoo.
com.

l Teatrul „George Ciprian” Buzău, cu 
sediul în localitatea Buzău, str.Bd.Nicolae 
Bălcescu, nr.50, judeţul Buzău, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -Operator 
lumini, treapta profesională I: 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011; -Secretar 
PR, grad profesional IA: 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011; -Secretar 
Marketing, grad profesional IA: 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 13.12.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 18.12.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Pentru postul de operator 
lumini -treapta profesională I: -Studii 
medii; -Calificare electrician; -Vechime în 
muncă -minim 3 ani; -Disponibilitate la 
lucru în echipă; -Disponibilitate la 
program flexibil şi prelungit, activităţi 
desfăşurate în weekend şi la efectuarea 
de deplasări în ţară şi/sau în străinătate. 
Pentru postul de secretar PR -grad profe-
sional IA: -Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalenta -ştiin-
ţele comunicării –jurnalism; -Vechime în 
muncă minim 1 an; -Cunoştinţe operare 
calculator; -Cunoştinţe de limbă străină 
de circulaţie internaţională; -Abilităţi de 
comunicare şi lucru în echipă, creativi-
tate, adaptabilitate, iniţiativă; -Disponibi-
litate la program flexibil şi prelungit, 
activităţi desfăşurate în weekend şi la 
efectuarea de deplasări în ţară şi/sau în 
străinătate; *Cunoştinţele de operare 
calculator şi limbă străină dovedite cu 
acte justificative. Pentru postul de 
secretar marketing grad profesional IA: 
-Studii superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în specialitatea 
marketing (cultural, economic, servicii 
sau social); -Vechime în muncă minim 1 
an; -Cunoştinţe operare calculator; 
-Cunoştinţe de limbă străină de circulaţie 
internaţională; -Abilităţi de comunicare şi 
lucru în echipă, creativitate, adaptabili-
tate, iniţiativă; -Disponibilitate la 
program flexibil şi prelungit, activităţi 
desfăşurate în weekend şi la efectuarea 
de deplasări în ţară şi/sau în străinătate; 
*Cunoştinţele de operare calculator şi 
limbă străină dovedite cu acte justifica-
tive. 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 
Teatrului „George Ciprian” Buzău. 
Relaţii suplimentare la sediul Teatrului 
„George Ciprian” Buzău, persoană de 
contact: Grigore Monica, telefon: 
0238.720.853, 0757.571.778, fax: 
0238.720.853, e-mail: teatrulgeorgeci-
prian@yahoo.fr.

l Unitatea Militară 01871 Deveselu, cu 
sediul în localitatea Deveselu, strada 
Nicolae Bălcescu, nr.17, judeţul Olt, orga-
nizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale vacante, 
conform HG nr.286/23.03.2011, astfel: 
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-contabil IA/M -salarizare și decontări, 
compartimentul financiar-contabil; -șofer 
I M; G -compania logistică; -referent 
debutant/M- compartimentul documente 
clasificate. Concursul se va desfășura 
astfel: Pentru posturile de contabil IA și 
referent debutant: -proba scrisă în data 
de 13.12.2018, ora 10.00; -interviul în 
data de 19.12.2018, ora 10.00. Pentru 
postul de șofer I: -proba scrisă în data de 
13.12.2018, ora 10.00; -proba practică în 
data de 19.12.2018, ora 10.00; -interviul 
în data de 27.12.2018, ora 10.00. Condiţii 
specifice pentru postul de contabil IA: 
-studii medii în domeniul economic 
-specializarea contabilitate (liceu cu 
diplomă de bacalaureat) sau studii medii 
(liceu cu diplomă de bacalaureat) și 
absolvirea unui curs de formare/pregătire 
sau a unui program de perfecţionare și/
sau specializare care să ateste calificarea 
de contabil; -vechime în specialitate 
minim 6 ani și 6 luni. Condiţii specifice 
pentru postul de șofer I: -studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat; -permis de 
conducere categoriile B, C+E, D; -aviz 
psihologic din care să reiasă că este apt 
pentru a conduce autovehicule de trans-
port persoane; -vechime în meseria de 
șofer cel puţin 3 ani. Condiţii specifice 
pentru postul de referent debutant: 
-studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-cunoștinţe de operare pe calculator 
-Microsoft Office, Microsoft Excel, 
Microsoft Outlook; -cursul de arhivar 
constituie avantaj; -fără vechime. Candi-
daţii 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 UM 
01871 Deveselu. Relaţii suplimentare la 
sediul UM 01871 Deveselu, persoană de 
contact: plutonier adjutant principal 
Lupu Constantin, telefon: 0249.515.736.

l Primăria Comunei Tărtășești, cu 
sediul social în comuna Tărtășești, loc.
Tărtășești, str.Independenţei, nr. 202, 
CIF: 4280426, judeţ Dâmboviţa, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de 
inspector-  1 post ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
06.12.2018, ora 14.00; -Proba interviu în 
data de 07.12.2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii superioare cu diplomă de licenţă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată; -vechime în specialitatea studiilor 
de minim 2 ani; -cunoștinţe de nivel 
mediu în operare pe calculator. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Tărtășești. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Tărtășești, persoană de contact: 
S imionescu Ecater ina,  te lefon: 
0245.261.261, e-mail: primaria_tarta-
sesti@yahoo.com.

l Institutul Clinic Fundeni, cu sediul în 
localitatea București, șos.Fundeni, nr.258, 
sector 2, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante 
de consilier juridic gr.IA, 1 post, conform 
HG 286/2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 13.12.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
19.12.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii de 
studii și vechime: -pentru consilier juridic 
gr.IA: -diplomă de licenţă în specialitate; 
-min.6 ani și 6 luni vechime în speciali-
tate. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 

05.12.2018, inclusiv, ora 15.00, la sediul 
institutului, serviciul RUNOS, cam.10. 
Relaţii suplimentare la sediul institutului, 
Serviciul RUNOS, telefon: 021.319.50.87.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, 
jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organizează 
concurs în data de 14.12.2018 pentru 
ocuparea a 17 posturi vacante de asistent 
medical, pe durată nedeterminată, pe 
următoarele locuri de muncă: -1 post 
asistent medical principal și 1 post asis-
tent medical debutant, nivel studii postli-
ceale, specialitatea medicină generală la 
Secția cardiologie; -1 post asistent 
medical debutant, nivel de studii superi-
oare, specialitatea medicină generală la 
Secția cardiologie; -1 post asistent 
medical debutant, nivel de studii postli-
ceale, specialitatea medicină generală la 
Secția pediatrie; -2 posturi asistent 
medical principal și 1 post asistent 
medical debutant, nivel de studii postli-
ceale, specialitatea medicină generală la 
Secția psihiatrie; -1 post asistent medical 
debutant, nivel studii postliceale, speciali-
tatea medicină generală la Laborator 
explorări funcționale; -2 posturi asistent 
medical principal, nivel de studii postli-
ceale, specialitatea medicină generală la 
Secția ortopedie și traumatologie; -1 post 
asistent medical principal, nivel de studii 
postliceale, specialitatea medicină gene-
rală la Secția ORL; -1 post asistent 
medical debutant, nivel de studii superi-
oare, specialitatea medicină generală la 
Secția chirurgie generală; -1 post asistent 
medical debutant, nivel de studii postli-
ceale, specialitatea medicină generală la 
Secția gastroenterologie; -1 post asistent 
medical principal, nivel de studii postli-
ceale, specialitatea pediatrie/medicină 
generală la Secția pediatrie; -1 post asis-
tent medical debutant, nivel de studii 
postliceale, specialitatea medicină gene-
rală la Secția boli infecțioase; -1 post 
asistent medical, nivel de studii postli-
ceale, specialitatea medicină generală la 
Secția medicină internă; -1 post asistent 
medical debutant, nivel de studii postli-
ceale, specialitatea nutriție și dietetică la 
Secția pediatrie. Condiții specifice: 
-pentru posturile cu nivel de studii PL și 
S: -diplomă de școală sanitară postliceală 
sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, privind echivalarea studiilor 
absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare, specialitatea medi-
cină generală/pediatrie/nutriție și diete-
tică,  sau diplomă de l icență în 
specialitate; -pentru postul de asistent 
medical: -6 luni vechime în specialitate; 
-pentru posturile de asistent medical 
principal: -examen pentru obţinerea 
gradului de principal -pentru posturile de 
asistent medical principal; -5 ani vechime 
ca asistent medical -pentru posturile de 
asistent medical principal. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina în data de 14.12.2018 
-proba scrisă și în data de 19.12.2018 
-proba interviu, începând cu ora 9.00. 
Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului și trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art .6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Bibliografiile și tematicile 
de concurs sunt afișate la sediul unităţii și 
pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.

l Primăria Comunei Albestii de Muscel 

organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de: 
A.Inspector, clasa I, gradul profesional 
principal din cadrul Compartimentului 
Financiar -Contabil. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Comunei 
Albestii de Muscel și constă în următoa-
rele probe: -proba scrisă, în data de 
17.12.2018, orele 10.00; -interviul, în data 
de 19.12.2018, orele 10.00. Condiţiile 
generale pentru ocuparea funcţiilor 
publice sunt cele prevăzute de dispoziţiile 
art. 54 din Legea nr. 188/1999, republi-
cată, cu modificările și completările ulte-
rioare. Condiţii specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice de: A.inspector clasa I 
grad profesional principal sunt: 1. -are 
studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în ramura știin-
țelor economice. 2. -are vechime în speci-
alitatea studiilor de minimum 5 ani. 
Dosarele de concurs se pot depune la 
sediul Primăriei Comunei Albestii de 
Muscel, secretariat, în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, respectiv până cel târziu data de 
12.12.2018, în intervalul orar 08.00-16.00. 
Actele necesare și bibliografia pentru 
concurs se află afișate la sediul nostru din 
comuna Albestii de Muscel, judeţul 
Argeș. Alte informaţii se pot obţine la 
telefon 0248-555300.

l U.M. 01784 Rm. Vâlcea din Ministerul 
Apărării Naționale, organizează la sediul 
din Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 31, județul Vâlcea, concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
unui post vacant de execuție, de personal 
civil contractual, astfel:  Economist Gr. 
II, la Unitatea Militară 01784 C Câmpu-
lung-Muscel, județul Argeș; Cerințe: - 
studii superioare de lungă durată (licență 
și masterat) sau studii superioare de 
licență (ciclul I Bologna) în domeniul 
științe economice, cu  vechime de minim 
6 luni în specialitatea studiilor; - proba 
scrisă: 13.12.2018, ora 11.00; - interviu: 
19.12.2018, ora 11.00. Dosarele de 
concurs pot fi depuse la sediul U.M. 
01784 C Câmpulung-Muscel, str. 
Mărăști, nr. 48, județul Argeș sau la 
sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 31, județul Vâlcea până 
la data limită de 05.12.2018, ora 15.30. 
Detaliile organizatorice necesare vor fi 
afișate la sediile ambelor unități militare. 
Date de contact ale secretariatului, la 
telefon: 0248/533343; 0248/533341, int. 
105 și 0250/739601, int. 146.

l Primăria Comunei Bilvanești organi-
zează concurs  de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice  de execuţie,va-
cante, din cadrul Primăriei Bilvanești. 
-Inspector clasa I, grad  superior 
-Compartimentul Achiziţii Publice. 
Condiţii generale: -Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art.54 din  Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, actuali-
zată. Condiţii specifice: -Studii universi-
tare de licienta absolvite cu diploma; 
-Vechime 7 ani. Concursul  se organi-
zează la sediul primăriei comunei Bilva-
nești, judeţul Mehedinţi în perioada 
20.12.2018- 24.12.2018 și constă în  două 
probe: -Proba scrisă în data de 
20.12.2018,ora 10,00; -Interviul în data de 
24.12.2018,orele 10,00. Dosarele de 
înscriere  se depun la secretariatul comi-
siei de concurs la sediul Primăriei 
Comunei Bilvanești, judeţul Mehedinţi  
în termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea III-a și vor conţine în 
mod obligatoriu documentele prevăzute 

la art.49 alin.1 din HG nr. 611/2008 
pentru aprobarea Normelor privind orga-
nizarea și dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei Comunei 
Bilvanești, judeţul Mehedinţi  și la telefon 
nr. 0252/216091.

l Institutul Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală organizează, la sediul 
din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, 
București, în perioada 21.11.2018-
24.12.2018, concursul pentru ocuparea 
postului contractual de execuție, vacant, 
de Documentarist, gradul I (S), în cadrul 
Serviciului Formare Compartimentul 
administrare cursuri. Pentru participarea 
la concurs candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele. Condiţii Specifice 
Postului: 1. Studii de specialitate: studii 
superioare de lungă durată acreditate, 
absolvite cu diplomă de licență, în dome-
niul științe umaniste și arte; 2. Perfecţio-
nări (specializări): master în Management 
și Marketing Cultural; 3. Vechimea în 
muncă/ specialitate necesară: minim 6 
luni; 4. Cunoștinţe de operare/ progra-
mare pe calculator: Microsoft Office –
nivel avansat, inclusiv programe de 
specialitate; 5. Limbi străine: limba 
engleză/ franceză nivel mediu; 6. Abili-
tăţi, calităţi și aptitudini necesare: capaci-
tate de comunicare, relaţionare și 
cooperare în echipă, capacitate de analiză 
si sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, 
putere de concentrare în condiţii de stres; 
bun organizator, ordonat, dinamic, corec-
titudine, moralitate, amabilitate, respect 
faţă de ceilalţi angajaţi și față de parte-
nerii și colaboratorii INCFC, spirit de 
inițiativă, operativitate, perspicacitate, 
responsabilitate personală. 7. Cerinţe 
specifice: a) Cunoașterea legislaţiei în 
domeniul formării profesionale și educa-
ției permanente; b) Capacitate sporită de 
concentrare, de analiză și sinteză;  c) 
Capacitatea de a lua decizii și de a-și 
asuma responsabilitatea; d) Abilităţi bune 
de comunicarea; e) Multitasking, capaci-
tate de lucru în echipă, adaptabilitate, 
flexibilitate; f) Disponibilitate pentru 
lucru in program prelungit; g) Atenţie 
sporită pentru detalii; h) Rezistenţă la 
stres; i) Capacităţi bune de organizare și 
prioritizare a sarcinilor; j) Disponibilitate 
pentru deplasări în interes de serviciu în 
ţară și străinătate; k) Implicare și spirit 
de iniţiativă. Depunerea dosarelor în 
vederea înscrierii la concurs se realizează 
până la data de 05.12.2018, ora 17.00, la 
sediul Institutului Național pentru Cerce-
tare și Formare Culturală: Bulevardul 
Unirii nr.22, sector 3, București (în 
incinta Ministerului Culturii -intrarea din 
Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, camera 229), 
compartimentul Resurse Umane. 
Persoana de contact este dna. Bologa 
Elena, tel.: 0721.286.410. Rezultatele 
selectării dosarelor de înscriere se 
afișează la sediul Institutului și pe pagina 
de internet a acestuia (www.culturadata.
ro) până la data de 07.12.2018, ora 17.00. 
Candidații nemultumiți de rezultatele 
selecției dosarelor de înscriere pot depune 
contestație până la data de 10.12.2018, 
ora 17.00. Rezultatele contestațiilor se 
afișează la sediul și pe pagina de internet 
a INCFC (www.culturadata.ro) până la 
data de 11.12.2018, ora 17.00. Calendarul 
Concursului: Concursul va consta într-o 
probă scrisă și interviu. 1. Proba scrisă, ce 
va consta în redactarea unei lucrări, pe 
baza bibliografiei date și se va desfășura 
în data de 13.12.2018, ora 14.00 (fără a se 
depași durata maxim admisă de 3 ore) la 
sediul INCFC din Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, București (în incinta 
Ministerului Culturii -intrarea din Blvd. 
Mircea Vodă -etaj 2, camera 217). Rezul-
tatele probei scrise se afișează la sediul și 

pe pagina de internet a INCFC (www.
culturadata.ro) până la data de 
14.12.2018, ora 17.00. Candidații nemul-
tumiți pot depune contestație până la 
data de 17.12.2018, ora 17.00. Rezultatele 
contestațiilor depuse se afișează la sediul 
și pe pagina de internet a INCFC (www.
culturadata.ro) până la data de 
18.12.2018, ora 17.00. 2. Interviul se se va 
desfășura în data 19.12.2018, ora 14.00, 
la sediul INCFC din Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, București (în incinta 
Ministerului Culturii -intrarea din Blvd. 
Mircea Vodă -etaj 2, camera  217); Rezul-
tatele interviului se afișează la sediul și pe 
pagina de internet a INCFC (www.
culturadata.ro) până la data de 
20.12.2018, ora 17.00. Candidații nemul-
tumiți pot depune contestație până la 
data de 21.12.2018, ora 17.00. Rezultatele 
contestațiilor depuse se afișează la sediul 
și pe pagina de internet a INCFC (www.
culturadata.ro) până la data de 
24.12.2018, ora 14.00. Rezultatul final al 
concursului se afișează la sediu și pe 
pagina de internet a INCFC (www.cultu-
radata.ro), până la data de 24.12.2018.

l Institutul Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală organizează la sediul 
din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, 
București, în perioada 21.11.2018-
24.12.2018, concursul pentru ocuparea 
postului contractual de execuție, vacant, 
de Şef Servicu, gradul II (S), în cadrul 
Serviciului Proiecte Europene, Logistică, 
IT. Pentru participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească următoa-
rele: Condiţii specifice postului: 1. Studii 
de specialitate: studii superioare de lungă 
durată acreditate, de specialitate filolo-
gică, absolvite cu diplomă de licență, 
diplomă de master în domeniul studiilor 
de specialitate. 2. Perfecţionări (speciali-
zări): cursuri de perfecționare în dome-
niile studiilor de specialitate, certificat/ 
diplomă manager proiect, certificat/ 
diplomă evaluator proiecte ETC; 3. 
Vechimea în muncă/ specialitate nece-
sară: minim 6 ani si 6 luni; 4. Cunoștinţe 
de operare/ programare pe calculator: 
Microsoft Office –nivel avansat, inclusiv 
programe de specialitate; 5. Limbi 
străine: limba engleză nivel avansat și 
limba franceză nivel mediu; 6. Abilităţi, 
calităţi și aptitudini necesare: capacitate 
de comunicare, relaţionare și cooperare 
în echipă, capacitate de analiză și sinteză, 
aptitudini de calcul, aptitudinea de a 
lucra cu documente, punctualiate, 
respectarea instrucțiunilor orale și scrise, 
atenție concentrată și distributivă, 
memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii 
noi, putere de concentrare în condiţii de 
stres; bun organizator și capacitate priori-
tizare sarcini, ordonat, dinamic; corecti-
tudine, moralitate, amabilitate, respect 
faţă de ceilalţi angajaţi și față de parte-
nerii și colaboratorii INCFC, spirit de 
inițiativă, operativitate, perspicacitate, 
responsabilitate personală, fără antece-
dente penale. 7. Cerinţe specifice: a) 
prezentări la cursuri de perfecționare 
privind domeniul de activitate desfășurat 
la INCFC, minim 1 la 2 ani; b) capaci-
tatea de a organiza (indetificarea activită-
ților ce trebuie desfășurate de structura 
condusă, delimitarea lor în atribuții și 
stabilirea obiectivelor pe baza acestora); 
c) capacitatea de a conduce (planificarea 
și administrarea activității unei echipe 
formate din personalități diferite, cu 
nivel diferit al capacității de a colabora la 
îndeplinirea unei atribuții, adaptarea 
stilului de a conduce la situații diferite 
precum și acționarea pentru gestionarea 
și rezolvarea conflictelor); d) capacitate 
de coordonare (armonizarea deciziilor și 
acțiunilor personalului din subordine, 
precum și a activităților din cadrul struc-
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turii conduse, în vederea realizării obiec-
tivelor); e) capacitatea de control 
(supravegherea modului de transformare 
a deciziilor în soluții realiste, depistarea 
defecțiunilor și luarea măsurilor necesare 
pentru corectarea la timp a acestora); f) 
competență decizională și capacitatea de 
a delega;  g) capacitatea de planificare și 
organizare a timpului de lucru; h) capaci-
tatea de a dezvolta abilitățile personalului 
din subordine; i) abilități de mediere și 
negociere; j) cunoașterea legislaţiei în 
domeniul financiar-contabil, achizițiilor 
publice, administrării domeniului public 
și privat al statului;  k) disponibilitate 
pentru lucru în program prelungit; l) 
disponibilitate pentru deplasări în interes 
de serviciu în ţară și străinătate. Depu-
nerea dosarelor în vederea înscrierii la 
concurs se realizează până la data de 
05.12.2018, ora 17.00, la sediul Institu-
tului Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală: Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, București (în incinta 
Ministerului Culturii -intrarea din Blvd. 
Mircea Vodă -etaj 2, camera 229), 
compartimentul Resurse Umane. 
Persoană de contact este dna. Bologa 
Elena, tel.: 0721.286.410. Rezultatele 
selectării dosarelor de înscriere se 
afișează la sediul Institutului și pe pagina 
de internet a acestuia (www.culturadata.
ro) până la data de 07.12.2018, ora 17.00. 
Candidații nemultumiți de rezultatele 
selecției dosarelor de înscriere pot depune 
contestație până la data de 10.12.2018, 
ora 17.00. Rezultatele contestațiilor se 
afișează la sediul și pe pagina de internet 
a INCFC (www.culturadata.ro) până la 
data de 11.12.2018, ora 17.00. Calendarul 
concursului: Concursul va consta într-o 
probă scrisă și interviu. 1. Proba scrisă, ce 
va consta în redactarea unei lucrări, pe 
baza bibliografiei date și se va desfășura 
în data de 13.12.2018, ora 14.00 (fără a se 
depași durata maxim admisă de 3 ore) la 
sediul INCFC din Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, București (în incinta 
Ministerului Culturii -intrarea din Blvd. 
Mircea Vodă -etaj 2, camera 217). Rezul-
tatele probei scrise se afișează la sediul și 
pe pagina de internet a INCFC (www.
culturadata.ro) până la data de 
14.12.2018, ora 17.00. Candidații nemul-
tumiți pot depune contestație până la 
data de 17.12.2018, ora 17.00. Rezultatele 
contestațiilor depuse se afișează la sediul 
și pe pagina de internet a INCFC (www.
culturadata.ro) până la data de 
18.12.2018, ora 17.00. 2. Interviul se se va 
desfășura în data 19.12.2018, ora 14.00, 
la sediul INCFC din Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, București (în incinta 
Ministerului Culturii -intrarea din Blvd. 
Mircea Vodă -etaj 2, camera  217); Rezul-
tatele interviului se afișează la sediul și pe 
pagina de internet a INCFC (www.
culturadata.ro) până la data de 
20.12.2018, ora 17.00. Candidații nemul-
tumiți pot depune contestație până la 
data de 21.12.2018, ora 17.00. Rezultatele 
contestațiilor depuse se afișează la sediul 
și pe pagina de internet a INCFC (www.
culturadata.ro) până la data de 
24.12.2018, ora 14.00. Rezultatul final al 
concursului se afișează la sediu și pe 
pagina de internet a INCFC (www.cultu-
radata.ro), până la data de 24.12.2018.

l La data de 12.12.2018 și 18.12.2018, 
Curtea de Apel București organizează 
concurs, în condiţiile legii, pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante pe 
durată nedeterminată: •1 post de referent 
de specialitate la Curtea de Apel Bucu-
rești; •1 post de magaziner la Tribunalul 
București; •1 post de muncitor la Judecă-
toria Lehliu Gară; •1 post de îngrijitor la 
Judecătoria Slobozia. Condiţiile de parti-
cipare și actele necesare înscrierii la 
concurs vor fi afișate la sediile Curţii de 

Apel București, Tribunalelor București, 
Ialomița și Călărași, cât și pe pagina de 
Internet la adresa http://www.cab1864.eu, 
la Rubrica Resurse Umane  -Concursuri/ 
examene. Cererile și documentele nece-
sare înscrierii vor fi depuse la sediul Curţii 
de Apel București, Splaiul Independenţei 
nr. 5, mezanin M-04, camera M 01, până 
la data de 03.12.2018 (inclusiv).

l În baza prevederilor Legii 752/2001, 
republicată, privind organizarea și funcți-
onarea Academiei Române, a Statutului 
Academiei Române, ale Legii nr.319/2003 
privind Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare, cu modificările și completă-
rile ulterioare, și ale Regulamentului 
pentru ocuparea funcțiilor de conducere 
în unitățile de cercetare ale Academiei 
Române, aprobat cu modificări prin Hotă-
rârea Adunării Generale a Academiei 
Române nr.7614/19.12.2017, Institutul de 
Chimie Macromoleculară “Petru Poni” 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului de  Secretar Științific pe data de 
07.01.2019, ora 11.00. Pentru înscrierea la 
concurs, candidații vor prezenta un dosar 
care va conține documentele prezentate la 
art.12 alin.2 din Regulamentul pentru 
ocuparea funcțiilor de conducere în unită-
țile de cercetare ale Academiei Române- 
actualizat. La depunerea dosarelor de 
concurs, candidații vor prezenta, în 
original, documentele depuse în copie, în 
vederea certificării ”conform cu origi-
nalul” de către secretarul comisiei de 
concurs. Pot participa la concurs persoa-
nele ce îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții: au cetățenie română, cetețănie  a 
altor state membre ale Uniunii Europene; 
cunosc limba română și o limbă de circu-
lație internațională, scris și vorbit; au 
capacitate deplină de exercițiu; nu au fost 
condamnate definitiv pentru săvârșirea de 
infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică  
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a de infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar conduce la 
incompatibilități în exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea; sunt apte din punct de vedere 
medical; îndeplinesc condiţiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; nu au fost sancţionate  pentru 
încălcarea dispoziţiilor legale în materie 
fiscală, dovada făcându-se pe bază de 
certificat de cazier fiscal; nu au adus vreun 
prejudiciu patrimonial unei unităţi de 
cercetare-dezvoltare, conform legii, 
dovada făcându-se pe declaraţie pe 
propria răspundere; să dețină titlul știin-
ţific de doctor; să fie cel puţin cercetător 
știintific gradul II sau conferenţiar univer-
sitar. Concursul constă în 3 etape succe-
sive: a)depunerea dosarelor în perioada: 
20.11.2018-20.12.2018 la sediul Institu-
tului de Chimie Macromoleculară “Petru 
Poni”; b)selecţia dosarelor de înscriere va 
avea loc în data de 21.12.2018, ora 12.00, 
c)interviul va avea loc în data de 
07.01.2019, ora 11.00. Anunţul cuprin-
zând condiţiile generale și specifice, calen-
darul concursului, tematica și bibliografia 
sunt afișate la sediul Institutului și pe  
website  www.icmpp.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la Serviciul resurse 
umane, sediul Institutului de Chimie 
Macromoleculară ”Petru Poni” din Iași, 
telefon 0232.217.454, biroul personal, 
email: balan.catalina@icmpp.ro.

CITAŢII
l Aniniș. P. Maria, este citată la Judecă-
toria Novaci în dosarul 544/267/2018 la 
termenul 05.12.2018 pentru majorare 
pensie.

l Bachis Maria, coreclamanta in dosar 
nr. 2597/265/2018 al Judecatoriei Nasaud, 
cheama in judecata parata Eremei Maria, 
pentru termenul din data de 18 decem-
brie 2018.

l Numitul Tarhon Gheorghe, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în oraș Tg. Frumos, 
str. Petru Rareș, bl.G1-1, sc.B, et.1, ap.7, 
jud. Iași, este citat în calitate de pârât în 
proces cu Ciobanu Mariana - partaj 
bunuri comune, la Judecătoria Pașcani, 
în dosar nr. 4830/866/2017 pentru data de 
22.11.2018, ora 9.00, complet C09MF.

l Se citează la Judecătoria Reșița în 
dosarul nr.1198/290/2018, având ca obiect 
divorț, cu termen de judecată la data de 
04.12.2018 numita Lazăr Ana Rodica, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Reșița, 
Bulevardul Republicii, Bl.8, Sc.3, Ap.32, 
Județul Caraș Severin.

l Pârâta Lupu Angela, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Troianul, sat 
Troianul, județul Teleorman, este citată la 
Judecătoria Roșiorii de Vede, județul 
Teleorman, în dosarul  civi l  nr. 
2983/292/2018, în data de 13.12.2018, ora 
8.30, având ca obiect divorț cu minori.

l Se citează  la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Ene Frosina, din munici-
piul Tulcea, str. Păcii nr. 7, bl. P21, sc. C, 
ap. 28, judeţul Tulcea, la data de 28 
noiembrie 2018, ora 14:30, persoanele cu 
vocaţie succesorală legală sau testamen-
tară, la succesiunea defunctului Dinu 
Niculae, decedat la data de 06.03.2018, 
cu ultimul domiciliu în municipiul 
Tulcea, judeţul Tulcea, în dosar succe-
soral nr. 114/2018, în vederea dezbaterii 
succesiunii.

l Numitul Căpraru Vasile, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în satul Popeni, 
comuna Zorleni, județul Vaslui, este citat 
la Judecatoria Bârlad la data de 
05.12.2018, ora 08.30, completul C civil 1 
A, sala 2, în calitate de pârât în dosarul 
civil nr.2579/189/2017, în procesul de 
divorț cu reclamanta Căpraru Lica.

l Se citează la Judecătoria Negrești Oaș, 
pentru  data de 13.12.2018, ora 8.30, în 
dosar 1950/266/2017, numita Pop Elena, 
în calitate de pârâtă și moștenitoare a 
defunctului Pop Vasile, cu ultimul domi-
ciliu în Comuna Comlosu Mare, nr.794, 
Județul Timiș, în proces  cu reclamantul 
Man Sorin, având ca obiect obligația de a 
face prestație tabulară.

DIVERSE
l S.C. Adem Vegetal, cu sediul în 
Gârceiu, nr.239, judeţul Sălaj, înregis-
trată la Registrul Comerţului de pe lângă 
Tribunalul J31/266/2011, C.U.I. nr.
RO28539251, informează publicul inte-
rest că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizaţiei de mediu pentru 
activitatea de Incinerator Mobil, cod 
CAEN Rev.2-3821 desfășurată pe terito-
riul Naţional. Informaţii se pot solicita la 
sediul Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Mediului din București, str.
Splaiul Independenţei, nr.294, sector 6, de 
luni până joi, între orele 08.00-16.00 și 
vineri, între orele 08.00-13.00. Propuneri 
sau contestaţii se pot depune zilnic la 
sediul Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Mediului.

l Borangic Mihail notifică pe Ghiniţă 
Dobriţa în vederea clarificări situaţiei din 
cimitirul Parohial Progresul la figura 55, 
parcela 4, în suprafaţă de 3x3 mp. În 
termen de 30 de zile să se prezinte la 

cancelaria Parohiei Progresul din str. Ilie 
Oprea nr. 5 -7 sect. 4 București.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului - Unitatea administrativ-teri-
torială Beciu, din județul Teleorman, 
anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr. 13, începând cu data de 23.10.2018, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul Primă-
riei comunei Beciu, județul Teleorman, 
conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliarenr. 
7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară.

l Popa Simona-Adina,  avand domiciliul 
in municipiul Bucuresti, sector 1, str. 
Cornatel, nr.2, titular al planului P.U.Z.- 
Ansamblu locuinte P+1+M, Functiuni 
Complementare, Amenajare Circulatii, 
Utilitati, Ridicare Topografica T2 
P8/1/48,49,50,51,52 comuna Berceni, 
judetul Ilfov anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea etapei 
de incadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil) 
sector 6 de luni pana joi intre orele 
900-1100. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc/in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov  (tel.021/4301523)  in termen 
de 18 zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l Iordan Ionut-Eduard, avand domici-
liul in municipiul Bucuresti, sector 4, str. 
Izvorul Muresului, nr.9, bl. D9, sc. 2, ap. 
12 titular al planului P.U.Z.-Ansamblu 
locuinte P+1+M, Functiuni Complemen-
tare, Amenajare Circulatii, Utilitati, 
Ridicare Topografica, T20, P49/4/22 
comuna Berceni, judetul Ilfov anunta 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov 
din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana 
joi intre orele 900-1100. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc/in scris 
la sediul A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523)  in 
termen de 18 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului.

l Miu Marinica avand domiciliul in 
comuna Berceni, judetul Ilfov, titular al 
planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte indi-
viduale si functiuni complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii si utilitati, 
localitatea  Berceni, T15, P38/2/22  
anunta publicul interesat asupra deciziei 
etapei de incadrare luata in cadrul 
sedintei Comitetului Special urmand ca 
prima versiune a planului sa fie supusa 
procedurii de adoptare de catre autorita-
tile componente fara aviz de mediu. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc/in scris la sediul A.P.M.Ilfov 
(tel.021/4301523)  in termen de 10 zile 
calendaristice de la  publicarea  anun-
tului.

l Pirvu Alexandrina  avand domiciliul 
in comuna Berceni, str.Tudor Vladimi-
rescu, nr.42 judetul Ilfov, titular al 
planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte indi-
viduale si functiuni complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii si utilitati, 
localitatea  Berceni, T39, P119/3/5,7,  
anunta publicul interesat asupra deciziei 
etapei de incadrare luata in cadrul 

sedintei Comitetului Special constituit in 
14.02.2018 urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii de 
adoptare de catre autoritatile compo-
nente fara aviz de mediu. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc/in scris 
la sediul A.P.M.Ilfov  (tel.021/4301523)  
in termen de 10 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului.

l Ilie Maria, avand domiciliul in comuna 
Berceni, str.1 Decembrie 1918, nr.18, 
titular al planului P.U.Z.-ansamblu locu-
inte individuale si functiuni complemen-
tare P+1+M, Functiuni Complementare, 
Amenajare circulatii si Utilitati, ridicare 
topografica comuna Berceni, judet Ilfov, 
T4, P15/2/7,8,9 anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul Consi-
liului Judetean Ilfov si a fost discutata in 
sedinta CATU-nr.5C din data de 
08.05.2018. Observatii/comentariile si 
sugestii  se primesc/in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului Judetean 
Ilfov, cu  sediul in municipiul Bucuresti, 
str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 zile  
calendaristice de la publicarea anuntului.

l Florea Marin avand domiciliul in 
comuna Berceni, str.Avram Iancu, nr.35, 
titular al planului P.U.Z.-ansamblu locu-
inte individuale si functiuni complemen-
tare P+1+M, Functiuni Complementare, 
Amenajare circulatii si Utilitati, ridicare 
topografica comuna Berceni, judet Ilfov, 
T4, P15/1/17,18 anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul Consi-
liului Judetean Ilfov si a fost discutata in 
sedinta CATU-nr.5C din data de 
08.05.2018. Observatii/comentariile si 
sugestii  se primesc/in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului Judetean 
Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, 
str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 (tel. 
021/212.56.93), in termen de 15 zile  
calendaristice de la publicarea anuntului

l S.C. Therme Nord Bucuresti SRL  
avand domiciliul in judetul SIBIU, muni-
cipiul Sibiu, B-dul.Victoriei nr. 44A, et. 3, 
a p .  1 0  t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.D.-Extindere complex Therme Bucu-
resti cu corp nou R2 (Alimentatie si 
Depozitare), reconfigurare lac si retele 
edilitare interioare, comuna Balotesti, 
judet Ilfov, cod postal 077015, strada 
Calea Bucuresti nr.1K, N.C.61995, 
anunta publicul interesat  asupra solici-
tarii de obtinere a avizului Favorabil. 
Observatii/comentariile si sugestii  se 
primesc/in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr. 18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 zile  
calendaristice de la publicarea anuntului

l Prin sentinta civila nr. 1013/2018 
pronuntata in dosar nr. 2429/265/2017 al 
Judecatoriei Nasaud, s-a admis actiunea 
formulata de Leonte Lucretia impotriva 
paratului Gruitoiu Mihai, astfel s-a 
dispus autoritatea parinteasca asupra 
minorului sa fie exercitata in comun de 
ambii parinti, locuinta minorului la locu-
inta mamei, iar paratul sa fie obligat la 
pensie de intretinere in favoarea mino-
rului, in cuantum de 475 lei. Fara cheltu-
ieli de judecata. Pronuntata in sedinta 
publica, azi 25 aprilie 2018.

l Admite în parte cererea formulată de 
reclamanta Țabără Petronela, domiciliată 
în com. Golaesti, sat Cotu Lui Ivan, 
județul Iași în contradictoriu cu pârâtul 



IV ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Marți, 20 noiembrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Țabără Gheorghe, domiciliat în com. 
Golaesti, sat Cotu Lui Ivan, județul Iași. 
Desface prin divorț căsătoria încheiată la 
data de 30.08.2014, înregistrată în Regis-
trul de Stare Civilă al Primăriei Comunei 
Victoria, jud. Iași, sub nr.9 din data de 
30.08.2014, din culpa pârâtului. Dispune 
ca reclamanta să revină la numele purtat 
anterior căsătoriei, acela de „Moscalu”. 
Dispune ca autoritatea părintească 
asupra minorului Țabără Mihăiță, născut 
la data de 12.03.2015, să fie exercitată 
exclusiv de către mama reclamantă și 
stabilește locuința minorului la mama 
reclamantă. Obligă pârâtul să plătească 
reclamantei, în favoarea minorului, 
pensie de întreținere lunară în cuantum 
de ¼ din venitul minim net pe economia 
națională. Cu drept de apel în termen de 
30 de zile de la comunicare, cererea de 
apel urmând să fie depusă la Judecătoria 
Iași. Pronunțată azi, 27.09.2018, prin 
punerea soluției la dispoziția părților prin 
mijlocirea grefei instanței.

l S.C. OMV Petrom S.A cu sediul in 
Bucuresti, sector 1, strada Coralilor nr. 22 
prin S.C. Premium S.A., comuna Brazi, 
judetul Prahova anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul: 
,,realizare sistem de colectare controlata a 
scurgerilor provenite de la rampa de 
incarcare autocisterne si rampa descar-
care cf - depozit Petrom Cluj” propus a fi 
realizat pe teritoriul administrativ al 
localitatii Dezmir, comuna Apahida, 
Strada Cantonului, nr. 2, judeţul Cluj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Cluj, str. Calea Doro-
banţilor nr. 99 și la sediul Depozitului 
Petrom Cluj din localitatea Dezmir, 
comuna Apahida, Strada Cantonului, nr. 
2, judeţul Cluj (unde poate fi consultata 
documentatia), în zilele de luni - vineri 
09.00 - 14.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agentiei pentru 
protectia Mediului Cluj in zilele de luni - 
joi intre orele 9.00 - 14.00, vineri intre 
orele 9.00 - 12.00.

l Davidoiu Ghica și Davidoiu Mirela 
anunță publicul interesat asupra luării de 
către APM Brăila a următoarei decizii a 
etapei de încadrare: proiectul „construire 
service auto - parter’’, propus a fi 
amplasat în jud. Brăila, comuna Chis-
cani, satul Lacu Sărat, str. Principală, nr. 
101, nu se supune evaluării impactului 
asupra mediului și nu se supune evaluării 
adecvate, iar parcurgerea celorlalte etape 
ale procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului și de evaluare adecvată 
nu este necesară. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul APM 
Braila, mun. Brăila, B-dul. Indepen-
denței, nr. 16, bl. B5, în zilele lucrătoare 
între orele 9.00 - 13.00, precum și la 
următoarea adresa de internet: www.
apmbr.anpm.ro - secțiunea Reglementari/ 
Acordul de mediu/ Drafturi acte regle-
mentare. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/ observații la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunț, până la data 
de 25.11.2018.

l Informare. Această informare este 
efectuată de: Administratia Bazinala de 
Apă Banat, Timișoara, B-dul Mihai 
Viteazu, nr.32, tel.0256.491.848; fax: 
0256.491.798, e-mail@dab.rowater.com, 
ce intenţionează să solicite de la Admi-
nistrația Națională “Apele Române” 
aviz de gospodărire a apelor pentru 
desfășurarea unor investiții privind reali-
zarea lucrării: “Amenajare complexă râu 
Bârzava și afluenți pe sectorul Bocșa-Gă-

taia-Denta, Jud.Caraș-Severin și jud.
Timiș”, lucrarea este  amplasată în albia 
minoră și majoră a cursurilor de apă râu 
Bârzava și a afluenților acestuia: pârâu 
Fizes și pârâu Vornic din localitatea 
Bocșa, jud.Caraș-Severin până în locali-
tatea Denta, județul Timiș. Această 
investiţie este nouă. Scopul lucrărilor 
proiectate pentru râu Bârzava și afluenți: 
-Închidere linie de aparare pe sector 
Bocșa-Gătaia-Denta; -Mărire capacitate 
polder Ghertenis. Această solicitare de 
aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa menţionată. 
Persoanele care doresc să transmită 
observaţii, sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului la adresa de mai sus 
sau telefonic la nr.0744.790.539.

l Anunț. Se aduce la cunoștința publică 
că începând de astăzi, 14 noiembrie 2018, 
se afișează Poiectul de hotărâre privind 
înființarea Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidență a Persoanelor Bolin-
tin-Deal. Persoanele interesate pot face în 
scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare 
de recomandare la proiectul de act 
adimistrativ, zilnic de luni până vineri, 
între orele 9.00-16.00 la sediul primăriei 
comunale, biroul relații cu publicul, sediu 
aflat în Comuna Bolintin Deal, Satul 
Bolintin Deal, Bl.Republicii, nr.26. Data 
limită de a depune propuneri, sugestii, 
opinii cu valoare de recomandare la 
proiectul de act administrativ este de 
03.01.2019 inclusiv, până la ora 14.00. 
Anexe la anunț sunt următoarele: 
Proiectul de hotărâre privind înființarea 
Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor Bolintin-Deal; 
Expunere de motive la proiectul de hotă-
râre; Nota de fundamentare; Raportul de 
specialitate al compartimentului de 
resort. Pentru orice alte date suplimen-
tare doritorii se pot adresa persoanei de 
contact d-na Micu Aurora Luminița- 
inspector, în zilele si între orele mai sus 
arătate sau la telefon numărul 
0246.273.074.

l Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. CNAIR prin DRDP Craiova, 
rep. Donprest Com SRL, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Elaborare 
Expertiza Tehnica si DALI la obiectivul 
calamitat Pod pe DN65C, KM 91 +676 
peste Râul Luncavat” propus a fi 
realizat în comuna Popești, județul 
Vâlcea, pe DN65C, Km 91 +676. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Vâlcea, strada 
Remus Bellu, nr.6 și la sediul DRDP 
Craiova din Craiova, Str.Calea Severi-
nului, nr.17, jud.Dolj în zilele de luni- 
v ineri ,  între  orele  9 .00-14.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic 
la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, 
nr.6.

l Anunț public privind depunerea solici-
tării de emitere a acordului de mediu. 
CNAIR prin DRDP Craiova, rep. 
Donprest Com SRL, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Elaborare Expertiza Tehnica și 
DALI la obiectivul calamitat Pod pe 
DN67 KM 142 +159 peste Râul Cerna”, 
propus a fi realizat în comuna Slătioara, 
județul Vâlcea, pe DN67, Km 142+159. 

Informaţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus 
Bellu, nr.6 și la sediul DRDP Craiova din 
Craiova, Str.Calea Severinului, nr.17, jud. 
Dolj în zilele de luni- vineri, între orele 
9.00-14.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus 
Bellu, nr.6.

SOMAŢII
l Emisa in temeiul art. 130 din Decre-
tul-Lege nr. 115/1938, astfel cum s-a 
dispus prin Incheierea din sedinta publica 
din data de 11.10.2018, privind cererea 
formulata de petenta Foltean Florica 
Nicoleta, cu domiciliul in Sicula nr. 103, 
jud. Arad, prin care solicita a se constata 
ca, a dobandit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobiluilui inscris in 
CF 304333 Sicula, (CF vechi 1839), cu nr. 
top 1011/2-42, compus din casa situata in 
Socula nr. 490 si teren instravilan in 
suprafata de 1439 mp, asupra caruia 
apare inscris ca proprietar tabular sub B1 
Onita Pavel, si a se dispune efectuarea 
cuvenitelor mentiuni in cartea funciara. 
Petenta a aratat ca, imobilul descries mai 
sus, a fost folosit de catre aceasta de peste 
20 de ani de la moartea proprietarului 
tabular, exercitand o posesie pasnica, 
publica si sub nume de proprietara. Toti 
cei interesati au posibiliatea sa depuna de 
indata opozitie la Judecatoria Ineu, 
intrucat in caz contrar in termen de o 
luna de la ultima afisare sau publicare se 
va proceda la analizarea cererii petentilor 
cu privire la constararea dreptului lor de 
proprietate.

l România. Judecătoria Rupea. Dosar 
C. nr.853/293/2018 din 05.11.2018. 
Somație. Se aduce la cunoștința celor 
interesați că reclamanta Mon Maria, 
domiciliată în sat Comana de Jos, nr.91, 
com.Comana, jud.Brașov, a solicitat 
Judecătoriei Rupea să se constate că a 
dobândit prin uzucapiune dreptul de 
proprietate asupra imobilului situat în 
localitatea Comana de Jos, nr.91, înscris 
în CF 100055 Comana (nr.CF vechi 2210) 
Comana de Jos, nr.top. 710,711 compus 
din casă de lemn cu 1 cameră și curte în 
suprafață de 1.112,4mp, având ca propri-
etar tabular pe Maria Costea Vlad, 
născută Ittu, în conformitate cu dispozi-
țiile art.28, alin.1 din Decretul Lege 
nr.115/1938. Persoanele interesate pot 
face opozitie la Judecătoria Rupea în 
termen de o lună de la data afișării și 
publicării prezentei somații. Prezenta 
somație se comunică la Consiliul Local 
Comana, pentru a fi afișată, urmând să 
ne comunice procesul verbal privind 
afișarea somației, se afișează aceasta și la 
sediul Judecătoriei Rupea. Cauza are 
termen de judecată la data de 11 decem-
brie 2018.

l România. Judecătoria Agnita, judeţul 
Sibiu, operator de date cu caracter 
personal înregistrat cu numărul 5264, 
dosar nr.224/174/2017 din 09.11.2018. 
Somaţie. Potrivit încheierii de ședinţă din 
data de 07.11.2018 pronunţată de Jude-
cătoria Agnita în dosarul  c ivi l 
nr.224/174/2017, În temeiul art.130 din 
Decretul-Lege nr.115/1938 și a Deciziei 
nr.86/10.12.2017 pronunţată de ÎCCJ, se 
înștiinţează orice persoană interesată că 
reclamanta posesoare Schuffert Florina, 
dom.în Agnita, str.Mihai Viteazul, nr.132, 
jud.Sibiu, a formulat acţiune civilă având 
ca obiect dobândirea dreptului de propri-
etate prin uzucapiune, privind cota de 
60/80 părţi din imobilul înscris în CF 
nr.104955 Agnita (nr.c.f.vechi 553.11), 
nr.top.82 -grădină -A1, în suprafaţă de 

151mp, proprietatea tabulară a numiţilor 
Pascu Ioan, Pascu Ana, Pascu Manuil, 
Pascu Ioan, Gabor Ana (născ.Pascu), 
Pascu Simion, Pascu Manoilă, Gabor 
Nicolae, Florea Ana, Pascu Iosif, Florea 
Sofia, imobil situat administrativ în satul 
Ruja, nr.90, jud.Sibiu. Somează persoa-
nele interesate să facă opoziţie, în caz 
contrar, în termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urmă publicaţii, se va 
trece la judecarea cererii. Președinte, 
George Crăciun. Grefier, Marioara Vesa.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul Director al Asociației Crescă-
torilor de Animale „TRIFOIUL MOVI-
LENI”, cu sediul în sat. Movileni, com. 
Movileni, jud.Iași, în baza prevederilor 
art.24 din Statutul Asociației ”Trifoiul 
Movileni” și a dispozițiilor OG nr.26/2000 
privind asociațiile și fundațiile, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
Convoacă Adunarea Generală a Asocia-
ției ”Trifoiul Movileni”, pentru data de 
03.12.2018, ora 10.00, la sediul social al 
asociației, având următoarea ORDINE 
DE ZI: 1.Dizolvarea și lichidarea asocia-
ției, în temeiul art. 57 din OG nr.26/2000 
privind asociațiile și fundațiile cu modifi-
cările și completările ulterioare, 2. 
Numirea unui lichidator de către 
Adunarea Generală, în temeiul art.61 
alin.(2) din OG nr. 26/2000 privind asoci-
ațiile și fundațiile, cu modificările și 
completările ulterioare.

LICITAŢII
l Şcoala nr. 103 organizează licitaţie 
pentru închirierea sălii de sport. Relaţii la 
telefon 021.450.37.28.

l Regia Publică Locală a Pădurilor 
Săcele RA, având sediul social în 
Săcele, P-ţa Libertăţii nr.17, și punct de 
lucru în Săcele, str. Fagului nr. 46, 
t e l e f o n :  0 2 6 8 / 2 7 4 . 0 5 6 ,  f a x : 
0268/274.059, e-mail rplp_sacele @
yahoo.com, organizează în data de 
29.11.2018, ora 12:00, la punctul de 
lucru, licitaţie publică cu strigare de 
material lemnos fasonat loco drum auto 
forestier, specia brad, din producţia 
anului 2018. Licitaţia este organizată și 
se va desfășura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprie-
tate publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 715/2017. Data și orga-
nizării preselecţiei: 27.11.2018, ora 
12:00. Data și ora limită până la care 
poate fi depusă documentaţia pentru 
preselecţie și înscrierea la licitaţie: 
26.11.2018, ora 16:00. Lista loturilor de 
material lemnos care se licitează, preţu-
rile de pornire ale licitaţiei și pasul de 
licitare pentru fiecare lot sunt afișate la 
sediul organizatorului, pe site-ul www.
rplpsacele.ro și pe site-ul www.ocoalede-
regim.ro. Pentru loturile neadjudecate 
se poate proceda la negocierea directă 
în data de 29.11.2018, ora 13:00, cu 
respectarea condiţiilor prevăzute de 
Regulamentul de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprie-
tate publică, aprobat prin HG 715/2017. 
Caietul de sarcini poate fi procurat de la 
sediul RPLP Săcele RA, începînd cu 
data de 20.11.2018. Documentele ce se 
vor depune cu ocazia preselecţiei vor 
respecta prevederile H.G. 715/2017 și 
ale H.G. 470/2014, cu modificările și 
completările ulterioare. Pentru infor-
maţii și date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei: 
persoană de contact ing. Sipos Attila, 
tel: 0749/086.670, e-mail: rplp_sacele@
yahoo.com.

l Anunt de licitatie Consiliul Judetean 
Olt cu sediul in municipiul Slatina, 
b-dul. A.I. Cuza, nr.14, cod fiscal 
4394706; tel. 0249431080; fax. 
0240431122; E-mail. cjolt@cjolt.ro; 
http://www.cjolt.ro, organizeaza lici-
tatie publica in conditiile legii, pentru 
inchirierea unui imobil compus din 
teren in suprafata de 2577,00 mp si 
constructie (magazie cu pivnita) in 
suprafata construita de149,00 mp, 
situat in orasul Corabia, str. Gheorghe 
Doja nr.30, judetul Olt, apartinand 
domeniului privat al Judetului Olt si 
af lat in administrarea Consiliului 
Judetean Olt. Perioada de inchiriere a 
imobilului este de 25 de ani, cu posibili-
tatea de prelungire in conditiile legii. 
Inchirierea imobilului susmentionat se 
face in vederea amenajarii unor spatii 
pentru desfasurarea activitatii de 
lucrari de reparatii si dezmembrari 
auto. Pretul minim de pornire la lici-
tatie pentru imobilul ce face obiectul 
licitatiei, este de 116.200 lei (valoare 
fara TVA). Criteriul de atribuire : 
pretul cel mai mare oferit peste pretul 
minim de pornire. Garantia de partici-
pare la licitatie este in suma de 11.620 
lei. Caietul de sarcini se poate procura 
contra sumei de 50 lei, incepand cu 
data de 20.11.2018, ora 08.30, de la 
sediul Consiliului Judetean Olt, Servi-
ciul Administrarea Patrimoniului, 
Unitatea Judeteana pentru Monitori-
zarea Serviciilor Comunitare de Utili-
tati Publice si Autoritatea Judeteana 
de Transport. Ofertele se vor depune, 
pana la data de 11.12.2018, ora 10.00, 
in plic sigilat, la sediul organizatorului 
-Consiliul Judetean Olt, b-dul. 
A.I.Cuza nr.14, Registratura. Deschi-
derea licitatiei: in data de 11.12.2018, 
ora 12.00. Alte informatii privind 
organizarea licitatiei se pot obtine la 
sediul Consiliului Judetean Olt- tel. 
0249/431080, int.150, sef serviciu 
-Costinel Netcu. Președinte Marius 
Oprescu.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Membru eliberat 
de Ordinul Asistentilor Medicali Genera-
listi, Moaselor si Asistentilor Medicali din 
Romania, seria TR nr. 002660, pe numele 
Radu Maria-Magdalena. Il declar nul.

l Pierdut Certificat de Membru al Cole-
giului Farmaciștilor din România, pe 
nume Sijri Aimn, absolvent al Facultății 
de Farmacie din București, seria IF, 
nr.530 din data 30.11.2004. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat care atestă calitatea 
de Persoană Calificată, eliberat de către 
Agenția Națională a Medicamentului pe 
numele Sijri Aimn. îl declar nul.

l Pierdut contract construire nr. 2835 din 
1970 și proces verbal din 20.09.1970 pe 
numele Prodan Dumitru și Elena. Le 
declar nule.

l Pierdut legitimaţie acces metrou pensi-
onar pe numele Pandelea Zamfirica 
emisă de SC Metrorex SA.

l Societatea Watch Shop SRL, identifi-
cată cu J40/13440/2015, CUI:35191566, 
declară pierdut Certificatul de Înregis-
trare seria B, nr.3154460 eliberat de  ORC 
București la data de 03.11.2015.

l Pierdut certificat inregistrare la Oficiul 
Registrului Comertului pe numele 
Distrinor SRL, CUI 24819178, seria B nr. 
1661975. Il declar nul.


