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OFERTE SERVICIU
l SC Lezzet Pan SRL, Ploiești, anga-
jează 2 persoane pentru postul de 
manipulant marfă. Relații la telefon: 
0748.119.090.

l S.C. Salubris S.A., cu sediul în Iași, 
Şos. Naţională, nr. 43,  J22/836/2002, 
CUI RO 14816433, angajează meca-
nici auto, COR 723103. Rugăm CV la 
roxana.rotaru@bvb-recruit.ro.

l ISJ Dambovita scoate la concurs 2 
posturi responsabil financiar. 1 post in 
proiectul POCU- INO PRO și 1 post 
în proiectul POCU Şcoala Bucuriei. 
Relatii suplimentare pe site-ul ISJ 
Dâmbovița.

l Primăria orașului Sulina, judeţul 
Tulcea, cu sediul în Sulina, str. I, nr. 
180, organizează concurs de recrutare 
în data de 13.12.2019, orele 10:00 - 
proba scrisă, pentru ocuparea uni 
post vacant de bibliotecar I- Biblio-
teca orășenească. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare și condiţiile specifice 
postului:  - vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului 
vacant de bibliotecar I - minimum 6 
ani; Dosarele de concurs se vor 
depune în perioada 22.11 - 05.12.2019 
și trebuie să conţină în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art. 6 
din H.G. nr. 286/2011, selecţia dosa-
relor de înscriere va avea loc în peri-
oada 06 - 09.12.2019, iar interviul se 
va susţine în maxim 4 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise. 
Condiţiile de participare și actele 
necesare înscrierii la concurs sunt 
afișate la sediul instituţiei și pe site-ul 
Primăriei Sulina www.primaria-su-
lina.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, la nr. de 
telefon: 0240543003/int.112.

l Spitalul Clinic de Urgenta 
“Bagdasar - Arseni”, cu sediul in 
Bucuresti, Soseaua Berceni nr. 12, 
Sector 4, organizeaza concurs pentru 
ocuparea pe perioada determinate a 
urmatoarelor posture temporar 
vacante, corespunzator functiilor 
contractuale, in cadrul structurilor 
organizatorice din spitalul dupa cum 
urmeaza: 2 posturi de asistent 
medical generalist (PL); - diploma de 
scoala sanitara postliceala; - diploma 
de bacalaureat; - 6 luni vechime in 
specialitate. 2 posturi de asistent 
medical debutant (PL); - diploma de 
scoala sanitara postliceala; - diploma 
de bacalaureat; - fara vechime in 
specialitate. 1 Post de infirmiera 
debutant; - scoala generala; - disponi-
bilitate de lucru in ture; - fara 
vechime in activitate. Concursul se va 
defasura la sediul institutiei astfel: 1. 

Selectia de dosare – 29.11.2019, se 
afiseaza la avizierul spatiului si pe 
site. 2. Proba scrisa - 09.12.2019, ora 
09:00, in amfiteatrul Centrului de 
Excelenta in Neurochirurgie. 3. Proba 
practica - 12.12.2019, ora 09:00, in 
cadrul structurilor organizatorice. 4. 
Interviul - 17.12.2019, ora 09:00 in 
Amfiteatrul Centrul de Excelenta in 
Neurochirurgie. 5. Persoanale intere-
sate pot depune dosarul de inscriere 
in perioada 22.11.2019-28.11.2019 
(inclusiv), ora 14:00, la sediul spita-
lului – Serviciul RUNOS. Relatii 
suplimentare se pot obtine la telefon 
021-334.30.25, interior 1122 si 1123 
Serviciul RUNOS si pe site-ul spita-
lului www.bagdasar-arseni.ro.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în locali-
tatea Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante următoare: I.Posturi vacante: 
Asistent medical generalist debutant- 
11 posturi PE SPITAL; Asistent 
medical de farmacie debutant- 1 post 
pentru Farmacia cu circuit închis, 
Asistent medical licențiat în balneofi-
ziokinetoterapie și recuperare debu-
tant- 1 post pentru Laboratorul de 
recuperare, medicină fizică și balneo-
logie (bază de tratament), Infirmieră 
debutantă- 12 posturi PE SPITAL. 
Concursul se va desfășura astfel: 1.
Proba scrisă: în data de 16.12.2019, 
ora 9.00. 2.Proba interviu: în data de 
18.12.2019, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
1.Asistent medical debutant (genera-
list, de farmacie): absolvent al liceului 
sanitar cu durata de 5 ani sau echiva-
lare de studii sau absolvent de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă 
sau absolvent de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997 sau absolvent 
al învăţământului superior de 3 ani în 
specialitate sau absolvent al învăţă-
mântului superior- licenţă în speciali-
tate, nu necesită vechime în muncă. 
2.Asistent medical licențiat în balneo-
fiziokinetoterapie și recuperare debu-
tant: absolvent al învăţământului 
superior- licenţă în specialitate, nu 
necesită vechime în muncă. 3.Infir-
mieră debutantă: școală generală, nu 
necesită vechime în muncă. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul unităţii din Craiova, Strada 
Tabaci, nr.1. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, persoană de 
contact: Ec.Ungurenuș Atena 
Carmen, telefon: 0251.502.202.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, 
cu sediul în localitatea Slatina, str.

Bulevardul Sfântul Constantin Brân-
coveanu, nr.1, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de execuție, pe 
perioadă nedeterminată, de: -Compar-
timent Activități Sportive și de Agre-
ment Club Nautic: -funcționar (număr 
posturi: 1), conform temeiului legal 
HG nr.286/2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -depunere dosare 
concurs: în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului, 
dar nu mai târziu de 06.12.2019, ora 
14.00; -selecția dosarelor: 09.12.2019; 
-proba scrisă: 16.12.2019, ora 10.00; 
-interviul: 19.12.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: Condiţii specifice: -studii 
medii absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -vechime în muncă: minim 6 
luni. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la Compartiment Juridic, Relaţii cu 
Publicul, Resurse Umane, de luni până 
joi, între orele 08.00-16.30, vineri, între 
orele 08.00-14.00, sau la telefon: 
0349.738.657.

l Institutul Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul 
în localitatea București, str. Dr. Calis-
trat Grozovici, nr.1, în conformitate 
cu prevederile HG 286/2011, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale vacante, 
pe durată nedeterminată: -1 (un) post 
îngrijitoare (G) -Sterilizare; -1 (un) 
post muncitor calificat II -instalator 
sanitar (G) -Întreținere clădiri și 
instalații, apă, lumină, încalzire. 
Concursul se va desfășura la sediul 
institutului după următorul calendar: 
-Termenul de depunere a dosarelor: 
06.12.2019, ora 13.00; -Proba psiholo-
gică: în data de 16.12.2019, ora 10.00; 
-Proba scrisă: în data de 18.12.2019, 
ora 10.00; -Proba practică: în data de 
24.12.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-pentru postul de îngrijitoare (G): 
-școală generală; -concurs pentru 
ocuparea postului; -nu necesită 
vechime; -pentru postul de muncitor 

calificat II- instalator sanitar (G): 
-școală generală; -categoria de califi-
care 3 sau 4; -6 ani vechime în 
meserie. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Insti-
tutului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii supli-
mentare la sediul Institutului Naţi-
onal de Boli Infecţioase „Prof.Dr.
Matei Balș”, persoană de contact: teh.
ec.Stefan Alexandru-Marius, telefon: 
021.201.09.80, interior: 3055, adresă 
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro

l Spitalul Orășenesc Ineu, jud.Arad, 
organizează în data de 16.12.2019, 
ora 10.00, la sediul unităţii, concurs 
pentru ocuparea postului vacant de 
director financiar-contabil, funcţie 
specifică Comitetului director din 
cadrul spitalului. Concursul se orga-
nizează în conformitate cu prevede-
rile Legii nr.95/2006, privind reforma 
în domeniul sanitar, cu completările și 
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modificările ulterioare, ale Ordinului 
MSP nr. 284/2007, privind aprobarea 
metodologiei-cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor /exame-
nelor pentru ocuparea funcţiilor 
specifice Comitetului director din 
spitalele publice modificat prin 
Ordinul MS nr. 954/2017. La concurs 
se pot înscrie candidaţii care îndepli-
nesc, cumulativ, următoarele criterii 
generale şi specifice: 1.Criterii gene-
rale: a)au domiciliul stabil în 
România; b)nu au fost condamnaţi 
definitiv pentru săvârşirea unei 
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 
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie 
care i-ar face incompatibili cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; c)au o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; d) nu au 
vârsta de pensionare, conform preve-
derilor legale în vigoare; 2. Criterii 
specifice: a) sunt absolvenţi de învăţă-
mânt universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
profil economic; b) au cel puţin 2 ani 
vechime în specialitatea studiilor; c)
dețin certificat de atestare a cunoştin-
țelor dobândite în domeniul siste-
mului  european de  contur i . 
Concursul  /examenul  pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comite-
tului director al unităţii se va organiza 
în data de 16.12.2019, ora 10.00 
-proba scrisă, respectiv data de 
17.12.2019, ora 10.00 -susţinere orală 
a proiectului de specialitate, ora 13.00 
-interviul de selecţie, la sediul unităţii. 
Data-limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 06.12.2019. Bibliografia 
pentru concurs/examen şi teme-
le-cadru pentru proiectul de speciali-
tate se afişează la sediul Spitalului 
Orăşenesc Ineu şi se publică pe site-ul 
Spitalului Orăşenesc Ineu. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la tele-
fonul: 0257.511.221 -Biroul Resurse 
Umane.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu sediul 
în localitatea Făget, strada Spitalului, 
numărul 4, județul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractual vacante de asistent 
medical debutant, 1 post, la Compar-
timentul Infecții Asociate Asistenței 
Medicale, la Spitalul Orăşenesc Făget. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 16.12.2019, 
ora 10.00; -Proba practică în data de 
16.12.2019, ora 12.00; -Proba interviu 
în data de 16.12.2019, ora 13.00. 
Concursul se va desfăşura conform 
HG 286/23.03.2011 şi va avea loc la 

Blocul Administrativ al Spitalului 
Orăşenesc Făget. Condițiile specifice 
pentru participarea la concurs: -studii 
- şcoală  post l iceală  sanitară ; 
-vechimea în specialitate nu este nece-
sară. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale: -înde-
plinesc condițiile de studii; -nu au fost 
condamnați definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul; -au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 06.12.2019, ora 15.00, 
la sediul Spitalului Orăşenesc Făget, 
strada Spitalului, numărul 4. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Orăşenesc Făget, persoană de contact: 
economist Gyulai Valentina, telefon: 
0256.320.860, interior: 19, fax: 
0256.320.039.

l Spitalul Orăşenesc Găeşti, cu sediul 
în localitatea Găeşti, str.13 Decem-
brie, nr.170, judeţul Dâmbovița, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractual vacante: asis-
tent medical principal -PL -grad 
principal Pediatrie -Secția Pediatrie 
-Bucătărie Dietetică, număr posturi: 2 
p o s t u r i ,  c o n f o r m  H G  n r. 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 16 decembrie 2019, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 19 decem-
brie 2019, ora 09.00; -Proba interviu 
în data de 24 decembrie 2019, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: şcoală 
postliceală sanitară; -diplomă bacala-
ureat; -vechime în specialitatea 
postului: 5 ani vechime în specialitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Orăşenesc 
Găeşti. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spital Orăşenesc Găeşti, persoană de 
contact: economist Marinescu 
Gratiela, telefon: 0245.711.189, fax: 
0245.711.028.

l Spitalul Orăşenesc Găeşti, cu sediul 
în localitatea Găeşti, str.13 Decem-
brie, nr.170, judeţul Dâmbovița, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractual temporar vacant: 
asistent medical principal -PL- Secția 
Pediatrie, număr post: 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 09 decembrie 
2019, ora 09.00; -Proba practică în 
data de 11 decembrie 2019, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 13 decem-
brie 2019, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: şcoală postliceală sanitară; 
-diplomă bacalaureat; -vechime în 
specialitatea postului: 5 ani vechime 
în specialitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spita-
lului Orăşenesc Găeşti. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spital Orăşenesc 
Găeşti, persoană de contact: econo-
mist Marinescu Gratiela, telefon: 
0245.711.189, fax: 0245.711.028.

l Primăria Oraşului Ardud, județul 
Satu Mare, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a două posturi 
contractuale vacante de execuție de 
mediator sanitar. Condiţii minime 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
de execuție de mediator sanitar în 
cadrul Compartimentului Autoritate 
Tutelară: -condiții generale, conform 
art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286 din 23 martie 2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare; 
-nivelul studiilor: studii minime obli-
gatorii conform legislației în vigoare; 
-cunoştințe de operare pe calculator: 
nivel minim; -absolvent al cursurilor 
de formare profesională cu certificat 
de calificare în ocupația de mediator 
sanitar conform legislației în vigoare; 
-nu se solicită vechime. Concursul se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Oraşului Ardud, astfel: -În data de 
16.12.2019, ora 10.00, proba scrisă; 
-Data şi ora interviului se vor comu-
nica după susținerea probei scrise. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituției în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului, 22.11.2019, în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, şi trebuie 
să conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute de articolul 6 din 
Regulamentul-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul 
instituției sau la telefon: 0261.767.130, 
e-mail: primaria@orasardud.ro

l Primăria Oraşului Vicovu de Sus, 
cu sediul în localitatea Vicovu de Sus, 
strada Primăriei, numărul 4-6, 
judeţul Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de asistent medical, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei Oraşului Vicovu de Sus 
astfel: -Proba scrisă în data de 
16.12.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 18.12.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: şcoală 
postliceală sanitară absolvită cu 

diplomă în specialitatea asistent 
medical generalist; -vechime: minim 6 
luni; -aviz de exercitare a profesiei; 
-certificat de membru OAMGMAMR; 
-asigurare pentru malpraxis. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Oraşului Vicovu de 
Sus. Relaţii suplimentare şi coordona-
tele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul institu-
ției: Primăria Oraşului Vicovu de Sus, 
persoană de contact: Nistor Corina 
-consilier asistent, telefon/fax: 
0230.413.343, e-mail :  corina.
nistor1989@yahoo.com

l Serviciul Județean de Ambulanță, 
cu sediul în localitatea Giurgiu, Bule-
vardul Mihai Viteazu, nr.4, județul 
Giurgiu, organizează concurs, 
conform HG 286/23.03.2011, pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale temporar vacante: -asis-
tent medical PL, perioadă determi-
nată, substația Mogoşeşti. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: diplomă şcoală postliceală 
sanitară, vechime minimă în speciali-
tate 6 luni. -economist I, perioadă 
determinată, la stația centrală 
Giurgiu. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: studii 
superioare economice cu diplomă de 
licență, vechime minimă în speciali-
tate 3 ani şi 6 luni. Concursul se va 
desfăşura la sediul instituției în data 
de 09.12.2019, ora 10.00, proba scrisă 
(pentru ambele posturi), proba prac-
tică în data de 11.12.2019, ora 10.00, 
pentru postul de asistent medical, iar 
interviul în data de 12.12.2019, ora 
10.00, pentru postul de economist I şi 
13.12.2019, ora 10.00, pentru postul 
de asistent medical. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la 29.11.2019, ora 14.00. 
Bibliografie şi relaţii suplimentare la 
s e d i u l  i n s t i t u ț i e i ,  t e l e f o n : 
0246.212.020, mobil: 0723.243.809, 
e-mail: sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, 
persoană de contact: Gorescu 
Daniela.

l Serviciul Județean de Ambulanță, 
cu sediul în localitatea Giurgiu, Bule-
vardul Mihai Viteazu, nr.4, județul 
Giurgiu, organizează concurs, 
conform HG 286/23.03.2011, pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante, pe perioadă 
nedeterminată: -economist I, la stația 
centrală Giurgiu. Pentru participarea 
la concurs, candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: studii 
superioare economice cu diplomă de 
licență, vechime minimă în speciali-
tate 3 ani şi 6 luni. -şofer autosanitară 
II, la substația Mogoşeşti. Pentru 

participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -diplomă de bacalaureat, 
permis conducere categoria B şi C, 
vechime 3 ani în specialitate de şofer 
profesionist, certificat de ambulanțier. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
instituției în data de 16.12.2019, ora 
10.00, proba scrisă (pentru ambele 
posturi), proba practică în data de 
18.12.2019, ora 10.00, pentru postul 
de şofer autosanitară II, iar interviul 
în data de 19.12.2019, ora 10.00, 
pentru postul de economist I şi 
20.12.2019, ora 10.00, pentru postul 
de şofer autosanitară II. Candidații 
vor depune dosarele de participare la 
concurs până la de 06.12.2019, ora 
14.00. Bibliografie şi relaţii suplimen-
tare la sediul instituției, telefon: 
0246.212.020, mobil: 0723.243.809, 
e-mail: sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, 
persoană de contact: Gorescu 
Daniela.

l Casa Oamenilor de Știință, unitate 
reînființată prin HG 347/1990 cu 
finanțare de la bugetul statului, subor-
donată Academiei Române, organi-
z e a z ă  î n  c o n d i ț i i l e 
Regulamentului-cadru de organizare 
şi desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
țiilor contractuale în cadrul unității 
Casa Oamenilor de Stiință- Anexa 1, 
concursuri pentru ocuparea, pe 
durată nedeterminată, a 6 posturi 
contractual vacante: 2 posturi 
Muncitor calificat treapta I (1 
tâmplar, 1 zugrav), 1 post Servant 
Pompier, 3 posturi Îngrijitor. Condiții 
specifice: Servant Pompier- probă 
practică şi interviu: studii medii/gene-
rale şi calificare pompier; vechime 
totală în muncă de minim 5 ani. 
Condiții specifice: Muncitor calificat 
tr.I- Tâmplar- probă practică şi 
interviu: studii medii şi calificare 
tâmplar; vechime totală în muncă de 
minim 9 ani. Condiții specifice: 
Muncitor calificat tr.I- Zugrav- probă 
practică şi interviu: studii medii şi 
calificare zugrav; vechime totală în 
muncă de minim 6 ani. Condiții 
specifice: Îngrijitor- proba practică şi 
interviu: studii medii/generale, nu 
necesită vechime în muncă. Concur-
surile se organizează la sediul unității 
Casa Oamenilor de Știință din 
clădirea Casa Academiei, Calea 13 
Septembrie, nr.13, sector 5, Bucureşti, 
Aripa Est. Concursul se va desfăsura 
după cum urmează: 1.Afişarea anun-
țului la sediul unității se face în data 
de 22.11.2019. 2.Data limită până la 
care se pot depune personal actele 
pentru dosarul de concurs la sediul 
unității este 09.12.2019, ora 14.00. 3.
Etapa I- selecție dosare: 10.12. 2019, 
ora 14.00. 4.Etapa II- Proba practică- 
proba practică pentru postul de 
servant pompier, muncitor calificat 
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zugrav și îngrijitor- 16.12.2019, ora 
9.00; proba practică pentru postul de 
muncitor  cal if icat-  tâmplar- 
16.12.2019, ora 13.00. 5.Etapa III- 
Interviul. Interviul pentru posturile: 
servant pompier, muncitor calificat- 
zugrav și îngrijitor- 19.12.2019, ora 
9.00; interviul pentru postul: 
muncitor  cal if icat-  tâmplar- 
19.12.2019, ora 13.00. Adresa: Calea 
13 Septembrie nr. 13, sector 5, cod 
poștal 050711, București. Secretari-
atul comisiei de concurs între orele 
09.00-14.00, zi lucrătoare, este 
asigurat de dna. Macovei Rebeca /
S u r u g i u  S i l v i a  D a n i e l a , 
tel.021.318.24.40, 021.318.81.06/ inte-
rior 2738, e-mail rebeca.macovei@
acad.ro.

l Casa Oamenilor de Știință, unitate 
reînființată prin HG 347/1990 cu 
finanțare de la bugetul statului, 
subordonată Academiei Române, 
organizează în condițiile Regulamen-
tului-cadru de organizare și desfășu-
rare a concursului pentru ocuparea 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale în cadrul unității Casa 
Oamenilor de Stiință- Anexa 1, 
concursuri pentru ocuparea, pe 
durată nedeterminată, a 4 posturi 
contractual vacante: 1 post Consilier 
juridic IA (S), 1 post Expert Achiziții 
publice IA (S), 1 posturi Muncitor 
calificat treapta I- electrician, 1 post 
casier- fracțiune de normă (4 ore). 
Condiții specifice: Consilier juridic 
gradul I A- probă scrisă și interviu: 
licențiat al unei Facultăți de Drept 
(licențiat în științe juridice); vechime 
în specialitate minim 8 ani; înscris în 
Colegiul Consilierilor Juridici; apt 
din punct de vedere medical pentru 
exercitarea funcției. Condiții speci-
fice: Expert Achiziții publice IA (S)- 
probă scrisă și interviu: studii 
superioare universitare absolvite cu 
diplomă de licență, certificat de absol-
vire curs expert achiziții publice, 
experiență în domeniul achizițiilor 
publice minim 2 ani, vechime în 
muncă minim 8 ani. Condiții speci-
fice: Muncitor calificat tr.I- Electri-
cian- probă practică și interviu: studii 
medii și calificare electrician; vechime 
totală în muncă de minim 9 ani. 
Condiții specifice: Casier- ½ normă (4 
ore), studii medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat, cunoștințe 
de operare/programare calculator: 
Microsoft Office, internet nivel 
mediu, vechime în muncă minim 5 
ani. Concursurile se organizează la 
sediul unității Casa Oamenilor de 
Știință din clădirea Casa Academiei, 
Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, 
București, Aripa Est. Concursul se va 
desfăsura după cum urmează: 1. 
Afișarea anunțului la sediul unității 
se face în data de 22.11.2019. 2.Data 
limită până la care se pot depune 
personal actele pentru dosarul de 

concurs la sediul unității este 
09.12.2019, ora 14.00. 3.Etapa I- 
selecție dosare- 10.12. 2019, ora 14.00. 
4.Etapa II- Proba scrisă/practică: 
proba scrisă pentru posturile de 
consilier juridic și expert achiziții 
publice: 17.12.2019, ora 9.00; proba 
scrisă pentru postul de casier- 
17.12.2019, ora 13.00; proba practică 
pentru postul de muncitor calificat- 
electrician- 17.12.2019, ora 13.00. 5.
Etapa III- Interviul: interviul pentru 
posturile: consilier juridic, expert 
achiziții publice: 20.12.2019, ora 9.00; 
interviul pentru postul: casier- 
20.12.2019, ora 13.00; interviul 
pentru postul: muncitor calificat- 
electrician- 20.12.2019, ora 13.00. 
Adresa: Calea 13 Septembrie, nr.13, 
sector 5, cod poștal 050711, Bucu-
rești. Secretariatul comisiei de 
concurs între orele 09.00-14.00, zi 
lucrătoare, este asigurat de dna 
Macovei Rebeca/Surugiu Silvia 
D a n i e l a ,  t e l . 0 2 1 . 3 1 8 . 2 4 . 4 0 , 
021.318.81.06/ interior 2738, e-mail 
rebeca.macovei@acad.ro

CITAŢII
l Se citează Simon Christine, 
Polosan Hera Ruxandra în dosar 
837/217/2012* al Judecătoriei Dara-
bani la data de 03 decembrie 2019.

l Succesorii defuncţilor Dragnea 
Virginia Maria decedată la data de 
14.01.2019 și Dragnea Ion, decedat la 
data de 18.10.2016 sunt chemaţi la 
SPN „Georgeta Popescu” cu sediul în 
București, Splaiul Independenţei nr. 
17, bl. 101, sc.3, et.4, ap. 45, Sector 5, 
în data de 03.12.2019 în vederea 
dezbaterii procedurilor succesorale.

l Numitul Thais Ovidiu (fost Iacob), 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
mun. Lupeni,str. Bărbăteni,bl. 21,sc.1, 
et. 2, ap. 5,jud. Hunedoara este citat 
la Judecatoria Hârlău, în dosarul nr. 
3085/239/2017, Complet C3 în ziua 
de  11.12.2019  ora 9:00 , în calitate de 
Pârât, în proces cu Varzari Mariana 
în calitate de Reclamant,având ca 
obiect exercitarea autorităţii părin-
tești; stabilire domiciliu minori; 
pensie de întreţinere;suplinirea acor-
dului parental.

l Emisă la data de 20/11/2019. Birou 
Notar Public Gavrilă Liliana Aura- 
Str.Nicolae Bălcescu, Bl.C1, Et.parter, 
Pătârlagele, Cod Poștal 127430, Jud.
Buzău, tel.0238.706.235. Vă înști-
ințăm că sunteți invitat să vă prezen-
tați la sediul acestui birou notarial la 
data de 12 decembrie 2019, ora 
10AM), în calitate de moștenitori, 
pentru a participa la dezbaterea 
procedurii succesorale a defunctei 
Anghel Georgeta, decedată la data de 
7 octombrie 2001, cu ultimul domi-
ciliu în Comuna Pătîrlagele, Jud.
Buzău. Cererea de deschidere a 

procedurii succesorale a fost făcută 
de Anghel Gheorghe. Succesibilii 
indicați în cererea de deschidere a 
procedurii succesorale sunt: Anghel 
Loredana; Anghel Ionuț; Anghel 
Doru; Anghel Ștefania-Laura, cu 
domiciliul în Constanța, str.Arcului, 
nr.1, bl.F7, sc.C, et.1, ap.48, Județul 
Constanța.

DIVERSE
l Dinamic Insolv IPURL în calitate 
de administrator judiciar vă infor-
mează că împotriva S. Macotera 
Terasamente SRL având CUI 
32102190, J06/451/2013, a fost 
deschisă procedura insolvenţei prin 
Sentinţa civilă nr. 582/15.11.2019 din 
dosar nr. 1364/112/2019 al Tribuna-
lului Bistriţa-Năsăud. Creditorii sunt 
invitaţi să-și depună cererile de 
creanţe la grefa instanţei în temeiul 
Legii 85/2014.

l Dinamic Insolv IPURL în calitate 
de lichidator judiciar provizoriu vă 
informează că împotriva S. Auto Car 
Angelis SRL având CUI 24302189, 
J06/808/2008, a fost deschisă proce-
dura simplificata a insolvenţei prin 
Sentinţa civilă nr. 567/2019 din dosar 
nr. 1515/112/2019 al Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud. Creditorii sunt invi-
taţi să-și depună cererile de creanţe la 
grefa instanţei în temeiul Legii 
85/2014.

l S.C OMV Petrom S.A anunta 
publicul interesat asupra deciziei de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Lucrari de amenajare plat-
forma, foraj si drum de acces sondele 
H31, H33 Independenta” si “Echi-
pare de suprafata si conducte sondele 
H31, H33 Independenta” propus a fi 
amplasat in satul Schela, comuna 
Schela, jud. Galati. Proiectul acor-
dului de mediu si informatiile rele-
vante pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul APM Galati, str. 
Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de 
luni - joi, intre orele 8:00 - 16:00 si 
vineri intre orele 8:00 - 13:30, precum 
si la urmatoarea adresa de internet 
http://apmgl.anpm.ro-reglemen-
tari-acordul de mediu - drafturi acte 
de reglementare - proiect acord 
mediu. Observatiile/contestatiile 
publicului se primesc la sediul A.P.M 
Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in 
termen de 10 zile de la data afisarii 
anuntului pe pagina de internet a 
autoritatii competente pentru 
protectia mediului.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Comuna Afumați, din județul Dolj, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoare cadastrale nr.9, 32, 43, 47 
începând cu data de 28.11.2019, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Afumați, conform art.14 

alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și 
a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin 
orice alte mijloace de  comunicare  
decât cele menționate mai sus, nu vor 
fi luate în considerare.

l Mazarine Energy Romania S.R.L 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: 
”Lucrari de amenajare drum acces si 
careu foraj sonda 330 MER Ileana”, 
propus a fi amplasat în extravilanul 
localitatii Ileana, judetul Calarasi 
(Tarla: 96/1, Parcela Arabil 7, nr. Cad. 
25126). Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
A.P.M Calarasi: Soseaua Chiciu, nr. 2, 
jud. Calarasi și la sediul titularului: 
Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 
42-44, Baneasa Bussines & Techno-
logy Park, cladirea b, aripa b1, etajul 
1, camera 1, Sector 1, Bucuresti, 
Romania, în zilele de luni - vineri, 
între orele 8 - 16. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM 
Calarasi.

l Această informare este efectuată 
de: S.C. Boom Crepes & Sandwiches 
S.R.L., cu sediu in Jud. Arad, Com. 
Olari, Loc. Olari, nr. 34, J2/ 77/2013   
CUI 31145680; telefon: 0742937226 
ce intenționează să solicite de la 
Administrația Bazinală de Ape 
Banat, aviz de gospodărire a apelor 
privind „construire pensiune in regim 
de inaltime P+1E”, în Com. Berzasca, 
Sat, Cozla, Nr. F.N., CF Nr. 31175, 
intravilan , jud. Caras-Severin. 
Această investiție este nouă. Terenul 
este situat in intravilanul comunei 
Berzasca, localitatea Cozla adiacent 
DN 57, km. 65+710 partea stanga, la 
o distanta de aproximativ 7 km in 
partea de sud fata de limita intravila-
nului edificat al comunei Berzasca, 
identificat prin CF nr. 31175 
Berzasca, nr. cad. 31175 - avand 
suprafata de 1000 mp. Pensiunea 
propusa va avea un numar de 5 
camere care vor deservi pentru un 
numar de 10 peroane. Suprafata 
construita desfasurata propusa va 
avea 134,94 mp, un regim de inaltime 
parter si etaj, POT propus 7,89% si 
CUT propus 0,134. Pensiunea va 
avea un acces auto si doua parcari 
pietruite. Structura de rezistenta fiind 
o structura usoara din material 
lemnos cu fundatii continue din 
beton armat. Ca rezultat al procesului 
de producție vor rezulta permanent, 
următoarele ape uzate: 1. Ape uzate 
fecaloid -menajere care vor fi dirijate 
printr-o retea de canalizare de incinta 
ce se va racorda la o statie de minie-

purare ce va fi amplasat in incinta 
studiata. Această solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obțină informații supli-
mentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să 
transmită observații, sugestii și reco-
mandări se pot adresa solicitantului 
sau la adresa mirceabalaceanu1@
gmail.com.

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judi-
ciar conform sentintei nr. 379 din 
data de 13.11.2019 pronunţată de 
Tribunalul Dambovita, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ 
și Fiscal, în dosarul nr. 4164/120/2018, 
anunţă deschiderea procedurii gene-
rale a falimentului debitoarei 
Compact SRL, sediu Mun. Targo-
viste, str. Gheorghe Petrascu, nr.7, 
jud. Dambovita, cod de identificare 
fiscală 917446, număr de ordine în 
registrul comerţului J15/1273/1991. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor 
nascute in cursul procedurii este 
09.12.2019. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor este 
18.12.2019. Termenul pentru afișarea 
tabelului definitiv consolidat este 
15.01.2020.  

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Administratorul Unic 
al SC Transcom SA, cu sediul in 
Bucuresti, str. Buzesti, nr 44, sector 1, 
inregistrata la Reg. Com sub nr J 
40/846/1991, CIF: RO1574478, in 
temeiul prevederilor legii 31/1990 cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare, ale legii 24/2017 si Actului 
Constitutiv, convoaca Adunarea 
Generala Extraordinara a Actiona-
rilor pentru data de 23.12.2019 ora 
12,00 la sediul societatii. La adunarea 
generala sunt indreptatiti sa parti-
cipe si isi pot exercita dreptul de vot 
actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor societatii la data de 
referinta 09.12.2019. Ordinea de zi 
este: 1. Aprobarea vanzarii activului 
societatii - teren, in suprafata de 
90mp, situat in Bucuresti, str. 
Buzesti, nr.44, sector 1. 2. Aprobarea 
vanzarii pachetului de 5364897 
actiuni detinut de SC Transcom SA 
la SC UMEB SA, inmatriculata la 
oficiul Registru lui Comertului sub nr 
J40/102/1991, CUI: RO434522. 3. In 
conformitate cu art. 86 din Legea nr 
24/2017 se solicita aprobarea datei de 
15.01.2020 ca data de inregistrare 
(ex. Data de 14.01.2020) pentru iden-
tificarea actionarilor asupra carora se 
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rasfrang efectele Hotarari Adunarii 
Generale Extraordinare a Actiona-
rilor. 4. Imputernicirea d-nei Mihai 
Florica, in calitate de Administrator 
Unic- Director General al Societatii, 
pentru a actiona in numele Societatii 
in vederea  ducerii la indeplinire a 
hotararilor adoptate, statutare si inre-
gistrarea la Oficiul Registrului 
Comertului si publicarea  la autorita-
tile competente a hotararilor Adunarii 
Generale Extraordinare a Actiona-
rilor. D-na Mihai Florica va putea 
semna toate documentele statutare 
necesare aducerii la indeplinire a 
hotararilor adoptate, insemnand fara 
a se limita la hotararile adunarii gene-
rale extraordinare, actul constitutiv 
actualizat precum si orice alte docu-
mente sau cereri necesare inregistra-
rilor prezentelor hotarari si efectuarii 
formalitatilor de publicitate. De 
asemenea d-na Mihai Florica va putea 
delega atributiile sale unei terte 
personae sau unui avocat. Documen-
tele informative cuprinse in ordinea 
de zi a adunarilor generale sunt puse 
la dispozitia actionarilor incepand cu 
data publicarii convocatorului in 
Monitorul Oficial la sediul societatii 
Bucuresti, str. Buzesti, nr.44, sector 1, 
in zilele lucratoare intre orele 09:00-
17,00 si pe website-ul societatii www.
transcom.ro. Unul sau mai multi 
actionari reprezentand individual sau 
impreuna cel putin 5% din capitalul 
social au dreptul ca in termen de cel 
mult 15 zile de la data publicarii 
convocatorului in Monitorul Oficial sa 
introduca puncte pe ordinea de zi a 
adunarii generale cu conditia ca 
fiecare punct sa fie insotit de o justifi-
care sau de un proiect de hotarare 
propus spre adoptare de adunarea 
generala si de a prezenta proiecte de 
hotarari pentru punctele incluse sau 
propuse de a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunarii generale. Fiecare acti-
onar are dreptul sa adreseze intrebari 
privind punctele de pe ordinea de zi a 
adunarii generale, urmand ca 
raspunsul sa-l primeasca in cadrul 
adunarii generale. Societatea poate 
raspunde intrebarilor formulate 
inclusiv  prin postarea raspunsului pe 
website-ul www.transcom.ro. Actio-
narii inregistrati la data de referinta 
pot participa si vota la adunarea 
generala direct pe baza cartii de iden-
titate, sau pot fi reprezentati de o alta 
persoana fizica sau juridica in baza 
unei imputerniciri speciale sau gene-
rale. Totodata actionarii au dreptul de 
a vota si prin corespondenta. Accesul 
actionarilor, persoane fizice indrepta-
titi sa participe la adunarea generala 
este permis prin simpla proba a iden-
titatii acestora. Actionarii persoane 
juridice pot participa la adunarea 
generala prin reprezentantul legal, 
calitatea reprezentantului legal fiind 
dovedita prin prezentarea unui certi-
ficat constatator eliberat de Registrul 

Comertului in original sau copie 
conform cu originalul sau orice alt 
document in original sau in copie 
conforma cu originalul emis de catre 
autoritate competenta din statul in 
care actionarul este inregistrat legal, 
care sa ateste calitatea reprezentan-
tului legal. Documentele care atesta 
calitatea   reprezentantului legal. 
Documentele care atesta calitatea 
reprezentantului legal al actionarului 
persoana juridica vor fi emise cu cel 
putin 3 luni inainte de data adunarii 
generale extraordinare a actionarilor. 
In situatia in care actionarul este 
reprezentat de catre alta persoana, 
reprezentantul va prezenta imputerni-
cirea speciala /generala, semnata de 
catre actionarul persoana fizica sau de 
catre reprezentantul legal al persoanei 
juridice, actul de identitate al repre-
zentantului si dovada calitatii de 
reprezentant legal al semnatarului 
imputernicirii. In conditiile Dispu-
neri i  de masuri  a CNVM nr 
26/20.12.2012. Formularele de impu-
terniciri special/ generale si buletinul 
de vot se pot obtine de la sediul socie-
tatii si de pe site-ul www.transcom.ro 
incepand cu data publicarii convoca-
torului in Monitorul Oficial si se 
depun in original cu cel putin 48 de 
ore inainte de adunarea generala, 
respectiv pana la data de 20.12.2019. 
In cazul in care la data de 23.12.2019 
nu se indeplineste cvorumul legal 
pentru prima convocare, adunarea 
generala se convoca la data de 
24.12.2019 la aceeasi ora si acelasi loc 
cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data  
de referinta. Administrator Unic, 
Mihai Florica.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare Străzi 
S3 SRL intenționează să încheie un 
contract de achiziție publică de lucrări 
de proiectare, furnizare și execuție 
instalații piscine interioare pentru 
realizarea contractului având ca obiect 
„Modernizare și reabilitare Parc 
Pantelimon”. „Documentația de atri-
buire” se poate solicita la adresa de 
e-mail: achizitii@as3-strazi.ro sau la 
sediul societății, din strada Calea 
Vitan, nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, 
București. Data-limită de depunere a 
ofertelor este 25.11.2019, ora 10.00.

l Anunţ de participare la vanzare 
prin licitatie publica: 1.Informatii 
generale privind proprietarul: Consi-
liul  Local Babadag; Cod fiscal: 
4508533; Adresa: Judetul Tulcea, 
Orasul Babadag, Str. Republicii, NR. 
89, Nr. tel:  0240/561 012 , fax: 
0240/562 939 ;e-mail :urbanism@
primaria-babadag.ro. 2. Informatii 
generale privind obiectul vanzarii: - 
teren cu suprafata de 1470 mp situat 
pe str.Valea Teilor FN. 3. Informatii 
privind documentatia de atribuire: 

3.1. orice persoana interesata are 
dreptul de a solicita si de a obtine 
documentatia de atribuire, punerea la 
dispozitia  oricarei persoane intere-
sate care a inaintat o solicitare in 
acest sens, a unui exemplar din docu-
mentatia de atribuire se realizeaza in 
mod direct, nerestrictionat si deplin, 
prin mijloace electronice sau pe 
suport de hartie. 3.2. Comparti-
mentul responsabil din cadrul propri-
etarului: Biroul Urbanism din cadrul 
Primariei orasului Babadag, str.
Cabanei nr.5. 3.3. Data limita pentru 
solicitarea clarificarilor 02.12.2019. 4. 
Informatii privind ofertele: 4.1 Data 
limita de depunere a ofertelor : 
12.12.2019, ora 10.00 la secretariatul 
Primariei orasului Babadag, str. 
Republicii, nr.89, Babadag, jud. 
Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de 
licitatie va avea loc in data de 
13.12.2019, ora 10.00 la sediul Prima-
riei orasului Babadag, str. Republicii, 
nr.89. 6. Informatii privind instanta 
competenta in solutionarea litigiilor 
aparute:contestatiile se depun in 
termen de 5 zile de la comunicarea 
rezultatului procedurii la sediul 
prprietarului,mentionat la punctual 
1, iar actiunea in justitie se introduce 
la sectia de contencios administrativ  
a Tribunalului Tulcea in termen de 30 
zile.

l Municipiul Piatra-Neamţ anunţă 
organizarea licitaţiei publice pentru 
închirierea a 3(trei) căsuțe situate la 
baza Pârtiei Cozla din Piatra-
Neamț, în scop comercial/prestări 
servicii, pentru sezonul de iarnă 
2019-2020. 1. Denumirea și sediul 
autorității administrației publice: 
Municipiul Piatra Neamț, cod fiscal 
2612790, str. Ștefan cel Mare nr.6-8 
Piatra Neamț, telefon 0233/218991; 
fax0233/215374,  e-mail infopn@
primariapn.ro; primariapn@yahoo.
com. 2. Licitație publică pentru 
închirierea a 3(trei) casuțe situate la 
baza Pârtiei Cozla din Piatra 
Neamț, în scop comercial/prestări 
servicii, pentru sezonul de iarna 
2019-2020; a) Casuța nr.1 și teren 
aferent în suprafată de 9 m2; b) 
Casuta nr.2 si teren aferent in supra-
fata de 9 m2; c) Casuta nr.3 si teren 
aferent in suprafata de 9 m2. 3. 
Obținerea documentaței pentru 
elaborarea ofertei se poate face la 
sediul Municipiului Piatra-Neamț, 
str. Ștefan cel Mare nr.6-8, registra-
tură - Direcția Patrimoniu; - costul 
unui exemplar din documentație 
este de 10 lei și se poate achita direct 
la Casieria Municipiului Piatra 
Neamț din str. Ștefan cel Mare 
nr.6-8, sau în contul Municipiului 
Piatra-Neamț: 
RO82TREZ4915006XXX000150 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Piatra-Neamț; - data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 06.12.2019 

ora 14:00; 4. Termenul de depunere 
a ofertelor: 17.12.2019 ora 16:30; - 
adresa la care se transmit ofertele: 
Municipiul  Piatra-Neamț, str. 
Ștefan cel Mare nr. 6-8, registratu-
ră-Direcția Patrimoniu, în doua 
exemplare (unul original și unul în 
copie); - perioada de valabilitate a 
ofertelor: 120 de zile; 5. Data, ora și 
locul  deschider i i  oferte lor : 
18.12.2019, ora 16:00, la sediul 
Municipiului Piatra-Neamț, str. 
Ștefan cel Mare nr.6-8; 6. Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor 
apărute: Judecătoria Municipiului 
Piatra-Neamț.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Gălbi-
nași, cu sediul în comuna Gălbinași, 
str.Unirii, nr.71, județul Buzău, 
t e l e fon :  0371 .425 .064 ,  fax : 
0238.780.022, e-mail: primariagalbi-
nasi@yahoo.com, cod fiscal: 3724440. 
2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie 
vândut: 1 parcelă de teren, proprie-
tate privată a Comunei Gălbinași, 
identificată astfel: -Parcelă 769 în 
suprafață de 896mp, cvartet 10, nr.
cadastral: CF 21350, situată în intra-
vilanul satului Tăbărăști, conform 
HCL 71/30.10.2019 și temeiului legal: 
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Finan-
ciar Contabil sau se poate consulta 
pe site-ul: www.comunagalbinasi.ro, 
secțiunea știri. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânză-
torului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: de la Compartimentul Finan-
ciar Contabil din cadrul Primăriei 
Comunei Gălbinași, str.Unirii, nr.71, 
județul Buzău. 3.3.Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor OUG nr.57/2019, 
privind Codul administrativ: 30Lei/
exemplar, ce se achită la casierie. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 10.12.2019, ora 10.00. 
4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor:  13.12.2019, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Gălbi-
nași, str.Unirii, nr.71, județul Buzău. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: într-un singur 

exemplar, în doua plicuri sigilate, 
unul exterior și unul interior. 5.Data 
și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 16.12.2019, ora 10.00, Primăria 
Comunei Gălbinași, str.Unirii, nr.71, 
județul Buzău. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail aIe instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Buzău, Bd.Nicolae 
Bălcescu, nr.8, Buzău, județul Buzau, 
t e l e fon :  0238 .717 .960 ,  fax : 
0238.717.959, e-mail: tr.buzau@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 21.11.2019.

l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul 
în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.157, 
tel.0269.235.181, fax: 0269.240.090, 
cod fiscal 4240928, cont IBAN: 
RO42TREZ5765005XXX000209 
deschis la Trezoreria Sibiu, organi-
zează licitaţie publică cu strigare 
pentru valorificarea a 9 câini de 
serviciu. Animalele de serviciu pot fi 
văzute la sediul Centrului Chinologic 
Sibiu în data de 09.09.2019, între orele 
09.00-14.00. Licitaţia va avea loc în 
data de 12.12.2019, ora 10.00, la sediul 
Centrului Chinologic Sibiu. În caz de 
neadjudecare, datele de desfășurare a 
următoarelor licitaţii vor fi 30.12.2019, 
respectiv 06.01.2020. Caietul de 
sarcini se poate obţine începând cu 
data de 28.11.2019. Documentele de 
participare la licitaţie se depun până 
la data de 09.12.2019, între orele 
08.00-14.00. Taxa de participare la 
licitaţie este de 50Lei, iar garanţia de 
participare reprezintă 5% din preţul 
iniţial de vânzare a bunurilor pentru 
care se licitează. Lista completă a 
bunurilor și relaţii suplimentare se 
obţin la telefon: (40)0269.235.181, fax: 
(40)0269.240.090, www.centrulchino-
logic.ro /interes public/licitatii publice/, 
sau la sediul centrului: Sibiu, Calea 
Dumbrăvii, nr.157.

PIERDERI
l Pierdut Legitimație de student-Mi-
tranus Bogdan. Se declară nulă.

l AVM Internat iona l  SRL, 
J5/2525/2019, CUI: 41839183, declară 
pierdut și nul Certificat Constatator 
pentru sediul social.

COMEMORĂRI
l Familia amintește că la data de 1 
Decembrie 2019 se împlinesc șapte ani 
de la despărțirea de ziaristul și 
cineastul EUGEN MANDRIC și 
douăzeci și doi de ani de la trecerea în 
neființă a regizorului de teatru EMIL 
MANDRIC. Să ne rugăm pentru ei!


