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OFERTE SERVICIU

l SC Zoomaxim SRL angajează, pentru 
punctul de lucru din com. Gemenele, str. 
Brăilei, nr. 88, tehnician zootehnist exploa-
tare. Condiţii: studii medii. Contact: 
Zarnescu Elena. Tel. 0748.664667.

l Sudori MIG-MAG în Germania, cu și 
fără limba germană. 2.000Euro net pe 
lună, cazare contracost.  Telefon: 
0748.563.746.

l Energoplast SA, Bistrița, angajează 
ambalatori manual, din România sau din 
străinătate, la sediul din Bistrița, cartier 
Unirea, Hala 12. Cerințe: minim studii 
medii, vorbitor de limba engleză. Contract 
pe perioadă determinată, seriozitate și 
colaborare de lungă durată. Salariu 1.600 
Lei NET +cazare. 0263.228.024.

l Societatea ADMC International 
Design&Construction SRL din ARAD 
angajează Șef șantier, Inginer-șef în 
construcții, Inginer căi ferate, drumuri și 
poduri, Inginer construcţii civile, indus-
triale și agricole, 10 posturi fierar betonist, 
10 posturi dulgher, 15 posturi muncitor 
necalificat, gestionar depozit și un bucătar. 
Tel.0374.611.444, e-mail: info@admc-ro.
com

l Primăria Comunei Dragomirești- Vale 
din Județul Ilfov organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii contractuale 
de execuţie vacantă de muncitor necali-
ficat, treapta profesională I. Concursul 
cuprinde 2 probe, respectiv proba practică 
și proba orală, care se vor susţine la sediul 
Primăriei Comunei Dragomirești- Vale din 
str. Micșunelelor, nr.87, Comuna Dragomi-
rești- Vale, Județul Ilfov. Proba practică va 
avea loc în data de 17.02.2020, ora 10.00. 
Dosarele de înscriere se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Dragomirești- Vale din str. Micșunelelor, 
nr.87, Comuna Dragomirești- Vale, Județul 
Ilfov, respectiv până la data de 07.02.2020, 
ora 16.30, ultima zi de selecţie a dosarelor 
fiind în data de 11.02.2020. Condițiile 
generale pentru participarea la concurs 
sunt menționate la art.3 din anexa la HG 
nr. 286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţiile specifice de 
participare la concurs: absolvirea învăță-
mântului gimnazial (8 clase). Nu este 
necesară vechimea în muncă. Dosarele de 
concurs trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art.6 din 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia va fi 
afișată la sediul instituţiei. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon: 
021.436.71.32.

l Administraţia Spitalelor și Serviciilor 
Medicale București, cu sediul în București, 
Str. Sf Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate la 
concurs următoarele posturi contractuale 
vacante pentru reţeaua cabinetelor medi-
cale școlare: 18 posturi de asistenţi medi-
cali principali cu studii postliceale 
specialitatea medicină generală; 32 posturi 
de asistenţi medicali cu studii postliceale 
specialitatea medicină generală; 4 posturi 
de asistent medical debutant cu studii 
postliceale specialitatea medicină generală. 

Proba scrisă se va desfășura în data de 
17.02.2020, iar proba de interviu în data de 
21.02.2020. Termenul limită de înscriere va 
fi data de 07.02.2020, orele 14:00, dosarul 
de concurs urmând să fie depus la Serviciul  
Resurse Umane din cadrul Administraţiei 
Spitalelor și Serviciilor Medicale București 
din Bd. Dimitrie Cantemir Nr.1, Bl.B2, 
Parter, Sector 4. Informaţii suplimentare 
privind condiţiile specifice pentru 
înscrierea și participarea candidaţilor la 
concurs se pot obţine de la sediul instituţiei 
la Serviciul Resurse Umane, pe site-ul 
instituţiei www.assmb.ro sau la telefon 
031.433.74.45/ 031.433.74.46.

l Primăria comunei Șișești, judetul Mehe-
dinţi, organizează concurs în data de 21 
februarie 2020, ora 10 proba scrisă și în 
data de 24 februarie 2020 ora 10 proba de 
interviu la sediul autorității locale din 
comuna Șișești, județul Mehedinți, în 
vederea ocupării pe perioadă nedetermi-
nată a  următoarelor  posture contractual 
vacante în cadrul compartimentului de 
specialitate al Primarului comunei Șișești, 
județul Mehedinți menționate mai jos: 
-Compartiment Contabilitate și Impozite și 
Taxe Locale: -Inspector Specialitate II -un 
post funție contractuală- contabilitate; 
-Inspector Specialitate II -un post funcție 
contractuală- impozite și taxe locale. 
Pentru a ocupa posturile vacante candi-
dații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții din Regulamentul cadru aprobat 
prin HG nr. 286/23.03.2011 cu modificările 
și completările ulterioare: a. are cetățenia 
română, cetățenie a altor state membere 
ale Uniunii Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului Economic European și 
domiciliul în România: b. cunoaște limba 
română scris și vorbit; c. are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d. are 
capacitate deplină de exercițiu; e. are o 
stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicului de familie sau a 
unității sanitare abilitate; f. îndeplinește 
condițiile de studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g. nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite 
cu intenție, care o face incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea; Condiții 
specific necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției contractuale 
sunt: -inspector de specialitate II- contabi-
litate- superioare economice, cu 3 ani 
vechime: -inspector de specialtiateII-  
impozite și taxe locale- studii superioare- 
vechime un an (economice- gestiune). 
Dosarele de înscriere la concurs se depun 
la sediul Primăriei comunei Șișești, județul 
Mehedinți-compartiment secretariat, în 
termen de 10 zile de la data afișării anun-
țului. Condițiile de participare și biblio-
grafia stabilită se afișează  la sediul 
Primăriei comunei Șișești, județul Mehe-
dinți. Relații suplimentare se pot obține de 
la sediul Primăriei Șișești și la telefon nr. 
0252-384003.

l Subscrisa, Palatul Naţional al Copiilor, 
CUI 4221268, anunţă, în conformitate cu 
art.7 alin.(1) din HG nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului- cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
posturilor vacante sau temporar vacante 
corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea unui număr de 20 posturi 
vacante contractuale, în cadrul comparti-
mentului administrativ și muncitori, după 
cum urmează: 1 post administrator patri-
moniu III (S)- didactic auxiliar, 1 post 
tehnician sunet debutant (M)- didactic 
auxiliar, 1 post șef depozit I (M), 8 posturi 
îngrijitor (M/G), 1 post portar (M/G), 2 
posturi muncitor calificat I- instalator, 3 
posturi muncitor calificat I- electrician, 1 
post muncitor calificat II- electrician, 1 
post muncitor calificat II- mânuitor decor, 
1 post muncitor calificat II- mecanic 
pompe. Cele 20 de posturi vacante contrac-
tuale pentru care se organizează concursul, 
sunt pe perioadă nedeterminată, cu normă 
întreagă sau pe perioadă determinată în 
cazul în care concursul este câștigat de o 
persoană pensionată, în cadrul comparti-
mentului administrativ și muncitori, după 
cum urmează: -1 post administrator patri-
moniu III (S)- didactic auxiliar. Condiții de 
participare la concurs: studii superioare 
economice absolvite cu diplomă de licență, 
vechime minimum 1 an, cunoștințe 
operare PC, permis de conducere; -1 post 
tehnician sunet debutant (M)- didactic 
auxiliar. Condiții de participare la concurs: 
studii medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat și certificat de calificare profesio-
nală în domeniul muzical, atestat sau 
adeverinta de producție muzicală, cunoș-
tințe operare PC, nu este necesară 
vechime; -1 post șef depozit I (M). Condiții 
de participare la concurs: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat, 
cunoștințe operare PC, vechime minimum 
5 ani; -8 posturi îngrijitor (M/G). Condiții 
de participare la concurs: studii medii/ 
generale, vechime minimum 1 an; -1 post 
portar (M/G). Condiții de participare la 
concurs: studii medii/ generale, vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului- minimum 1 an; -2 posturi 
muncitor calificat I- instalator. Condiții de 
participare la concurs: studii medii/ gene-
rale, certificat de calificare-instalator, 
vechime minimum 5 ani; -3 posturi 
muncitor calificat I- electrician. Condiții de 
participare la concurs: studii medii/ gene-
rale, certificat de calificare-electrician, 
vechime minimum 5 ani; -1 post muncitor 
calificat II– elec trician. Condiții de partici-
pare la concurs: studii medii/ generale, 
certificat de calificare-electrician, vechime 
minimum 2 ani; -1 post muncitor calificat 
II- mânuitor decor. Condiții de participare 
la concurs: studii medii/ generale, certificat 
de calificare-tâmplar, vechime minimum 2 
ani; -1 post muncitor calificat II- mecanic 
pompe. Condiții de participare la concurs: 
studii medii/ generale, certificat de califi-
care- mecanic, vechime minimum 2 ani. 
Concursul constă în parcurgerea a trei 
etape: selecţia dosarelor în data de 
17.02.2020, proba scrisă în data de 
21.02.2020 ora 10:00 și interviul în data de 
27.02.2020 ora 10:00, la sediul Palatului 
Naţional al Copiilor din Bld. Tineretului 
nr. 8-10, sector 4- București. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune la sediul 
Palatului Naţional al Copiilor, până la data 

de 14.02.2020, ora 12.00. Informații supli-
mentare se obțin consultând site-ul Pala-
tului Naţional al Copiilor, la sediul 
Palatului Naţional al Copiilor din Bld. 
Tineretului nr. 8-10, sector 4- București sau 
la telefon 021.330.12.00/021.330.08.38.

l Casa Artelor Dinu Lipatti -serviciu 

public de interes local al Municipiului 
București, cu sediul în București, Bdul 
Lascăr Catargiu, nr.12, sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post 
contractual de execuţie vacant, în cadrul 
Compartimentului  “Juridic, Achizitii 
Publice și Resurse Umane” -1 post - 
„Consilier” gr. IA- Achiziţii Publice- nivel 

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna. Nr. 998/21.01.2020. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna cu sediul în Sfântu Gheorghe, Str. Jozef Bem, nr. 9, în 
temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015  privind Codul de Procedură Fiscală, scoate la licitaţie publică 
următoarele bunuri mobile/ imobile sechestrate: În data de 04.02.2020, orele 10.00, licitaţia I-a: Remorcă marca 
Drema Jager, anul fabricaţiei 1980, culoare gri - marou, totală maximă autorizată 1200 - preţul de pornire a 
licitaţiei 4.670 lei, preţul nu include TVA, licitaţia ţinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În 
data de 04.02.2020, orele 11.00, licitaţia I-a: Ansamblu bunuri mobile (generator electric, elevator + transportator, 
mixer dejecţii, transporter melc TM200L-7.5 S: 1901, transporter melc TM 150 L = 12,2 S: 1902, transporter melc 
TM 150 L = 7,5 S: 1903, transporter melc TM 150 L: 12,5, transporter melc TM 150 L = 12,5, transporter melc TM 
150 L = 6,8 S: 1905, Deviator D2001*45 servmotor, Deviator D1501*45 servmotor, Deviator D2001* 60 
servmotor, tablou electric, transportator marcat - preţul de pornire a licitaţiei 101.656 lei, preţul nu include TVA, 
licitaţia ţinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 04.02.2020, orele 12.00, licitaţia 
I-a: Construcţie garaj în suprafaţă construită de 75 mp suprafaţă desfăşurată şi construcţie anexă în suprafaţă 
construită de 19 mp suprafaţa desfăşurată situată în loc. Covasna - preţul de pornire a licitaţiei 65.164 lei, licitaţia 
ţinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 04.02.2020, orele 13.00, licitaţia II-a, 
motostivuitor marca Balcankar-5.608 lei; Autoutilitară M1 Volkswagen LT35/2.5TDI, anul fabricaţiei 2001, preţul 
de pornire a licitaţiei - 7.396 lei, preţul nu include TVA, licitaţia ţinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. 
Covasna. În data de 05.02.2020, orele 10.00, licitaţia a III-a, Autoturism Opel Zafira, anul fabricaţiei 2000, preţul 
de pornire a licitaţiei - 2.823 lei; Autoutilitară VW Caravelle, anul fabricaţiei 1994, sursă de energie motorină, 
preţul de pornire a licitaţiei - 3.014 lei, preţul nu include TVA, licitaţia ţinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 
9, jud. Covasna. În data de 05.02.2020, orele 12.00, licitaţia a III-a, Semiremorcă Bena Basculabilă Kogel SK24, 
anul fabricaţiei 1989, culoare gri + roşu, preţul de pornire a licitaţiei - 7.068, licitaţia ţinându-se în Sf. Gheorghe, 
str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 05.02.2020, orele 14.00, licitaţia a IV-a, (“în situaţia în care nici la a 
treia licitaţie nu se vinde bunul se organizează o nouă licitaţie, în acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare 
preţ oferit, chiar dacă acesta este inferior preţului de pornire a licitaţiei”), dar nu mai puţin de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei (preţul de evaluare diminuat cu 50%), Autotutilitară Man, anul fabricaţiei 2007, preţul de pornire 
a licitaţiei - 29.440 lei, licitaţia ţinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 
06.02.2020, orele 11.00, licitaţia IV-a, (“în situaţia în care nici la a treia licitaţie nu se vinde bunul se organizează o 
nouă licitaţie, în acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta este inferior preţului 
de pornire a licitaţiei”), dar nu mai puţin de 10% din preţul de pornire al licitaţiei (preţul de evaluare diminuat cu 
50%): Presă panouri lemn - preţul de pornire a licitaţiei 6.192 lei, licitaţia ţinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef 
Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 06.02.2020, orele 14.00, licitaţia IV-a, (“în situaţia în care nici la a treia licitaţie 
nu se vinde bunul se organizează o nouă licitaţie, în acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare preţ oferit, 
chiar dacă acesta este inferior preţului de pornire a licitaţiei”), dar nu mai puţin de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei (preţul de evaluare diminuat cu 50%): stoc de marfă reprezentând produse de uz casnic - preţul de 
pornire a licitaţiei 4.122 lei, licitaţia ţinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 
11.02.2020, orele 12.00, licitaţia IV-a, (“în situaţia în care nici la a treia licitaţie nu se vinde bunul se organizează o 
nouă licitaţie, în acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta este inferior preţului 
de pornire a licitaţiei”), dar nu mai puţin de 10% din preţul de pornire al licitaţiei (preţul de evaluare diminuat cu 
50%): Autoutilitară marca Ford Transit, anul fabricaţiei 2005, sursă de energie motorină, autoutilitara prezintă 
defecţiuni la sistemul de ambreaj, I.T.P. expirat şi asigurare expirată, preţul de pornire a licitaţiei - 6.473 lei, licitaţia 
ţinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 12.02.2020, orele 12.00, licitaţia IV-a, 
(“în situaţia în care nici la a treia licitaţie nu se vinde bunul se organizează o nouă licitaţie, în acest caz bunul poate 
fi vândut la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta este inferior preţului de pornire a licitaţiei”), dar nu mai puţin 
de 10% din preţul de pornire al licitaţiei (preţul de evaluare diminuat cu 50%): Teren intravilan, curţi construcţii în 
suprafaţă de 200 mp şi construcţie carmangerie cu punct de tăiere situat în jud. Covasna, Coşeni, Carte funciară 
nr. 24064, nr. cadastru top 136/5/1/2 (terenul are drept de servitute de trecere pe jos şi cu vehiculul pe timpul zilei 
şi pe timpul nopţii asupra imobilului servant cu nr. top 136/5/1/1/2 în CF 544 conform extras 2134 din 26.01.2018) 
- preţul de pornire a licitaţiei 82.192 lei, licitaţia ţinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În 
data de 13.02.2020, orele 12.00, licitaţia IV-a, (“în situaţia în care nici la a treia licitaţie nu se vinde bunul se 
organizează o nouă licitaţie, în acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta este 
inferior preţului de pornire a licitaţiei”), dar nu mai puţin de 10% din preţul de pornire al licitaţie (preţul de evaluare 
diminuat cu 50%): Casă de locuit D + P + M construit în anul 2016, S. construită desfăşurată 495 mp, S. construită 
la sol: 176 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1053 mp situate în loc. Ghelinta - preţul de pornire a licitaţiei 399.750 
lei, licitaţia ţinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii 
depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei în plic închis şi sigilat, următoarele documente: - oferta de 
cumpărare; - dovada plă ii taxei de participare de 10% din preţul de pornire pentru fiecare bun licitat în contul 
RO05TREZ2565067XXX006266, deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe (plata se face prin virament bancar, prin 
mandat poştal), pe codul fiscal al A.J.F.P. Covasna, 4511326; - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; - pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat 
de Oficiul Registrului Comerţului; - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; - pentru persoanele fizice străine, 
copie de pe paşaport; - declaraţia pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană intrepusă cu debitorul. Nu pot participa la licitaţii debitorul nici personal şi nici prin persoană interpusă. 
Nu se admit ofertele telefonice, telegrafice, telex sau telefax. Informaţii suplimentare la telefon: 0267.352566, 
0267.352685, int. 2034.

ţ
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Studii S - •Condiţii specifice privind 
ocuparea postului: a) pregătirea de specia-
litate: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lenta, într-unul din domeniile:* Domeniul 
fundamental (DFI)- Ştiinte inginereşti/ 
Ştiinţe sociale; b) vechime în muncă: 
minimum 10 ani; c) vechime  în exercitarea 
activităţii de achiziţionare de bunuri, 
servicii si lucrari: minimum 10  ani; d) 
cunoştinţe de operare/ programare pe 
calculator: Microsoft Office, Internet nivel 
mediu; e) cunoaşterea unei limbi de circu-
laţie internaţională; f) comportament 
profesional integru şi conduită  ireproşa-
bilă; g) excelente abilități de comunicare, 
amabilitate şi muncă în echipă; h) rezis-
tență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, 
minuțios, perseverență. *în conformitate 
cu HG nr. 326/2019 privind aprobarea 
Nomenclatorului domeniilor al specializă-
rilor/ programelor de studii universitare şi 
a structurii institutiilor de învatamânt 
superior pentru anul universitar 2019-
2020. Concursul va consta în trei etape 
succesive, după cum urmează: •selecția 
dosarelor; •proba scrisă; •interviul. Proba 
scrisă va avea loc în data de 17.02.2020 ora 
10.00, la sediul Casei Artelor Dinu Lipatti, 
Bdul Lascăr Catargiu, nr.12, sector 1. 
Interviul se va desfăşura într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la data susti-
nerii probei scrise. În vederea participării 
la concurs, candidaţii depun dosarul de 
concurs începând cu  27.01.2020 până la 
data de  07.02.2020 inclusiv, între orele 
10.00–14.00, la sediul Casei Artelor Dinu 
Lipatti, Bdul Lascăr Catargiu, nr.12, sector 
1. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon  0753.57.53.67; email: 
office@casaartelordinulipatti.ro.

l UM 02406 Bucureşti din Ministerul 
Apărării Naţionale organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi de 
personal civil contractual vacante în Corul 
Ministerului Apărării Naționale: a) 1 post 
de ”Solist vocal gr. I A/S (soprană)” şi 1 
post de”Solist vocal gr. I A/S (tenor)”/
absolvirea unei instituții de învățământ 
superior, acreditată sau autorizată, cu 
diplomă de licență în domeniul muzical/
specializarea interpretare muzicală - canto/
vechime în specialitatea studiilor absolvite 
de minimun 6 ani şi 6 luni; -20.02.2020, ora 
11.00 -proba practică; -26.02.2020, ora 
11.00 -interviul. b) 4 posturi de ”Corist gr. I 
A/S (tenor)”, 2 posturi de ” Corist gr. I A/S 
(bariton)” şi 1 post de Corist gr. I A/S (bas)/
absolvirea unei instituții de învățământ 
superior, acreditată sau autorizată, cu 
diplomă de licență în domeniul muzical 
sau teologic/specializarea interpretare 
muzicală sau teologie/vechime în speciali-
tatea studiilor absolvite de minimun 6 ani 
şi 6 luni; -21.02.2020, ora 11.00 -proba 
practică; -27.02.2020, ora 11.00 -interviul. 
c) 1 post de ”Corepetitor gr. I A/S”/absol-
virea unei instituții de învățământ superior, 
acreditată sau autorizată, cu diplomă de 
licență în domeniul muzical/specializarea 
interpretare muzicală -pian/vechime în 
specialitatea studiilor absolvite de 
minimun 6 ani şi 6 luni; -19.02.2020, ora 
11.00 -proba practică; -25.02.2020, ora 
11.00 -interviul. Data limită de depunere a 
dosarelor - 07.02.2020, ora 16.00. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea concursului 
se vor face la sediul UM 02406 Bucureşti, 
B-dul Iuliu Maniu nr.13, sector 6, unde vor 
fi afişate şi detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secretariatului la 
telefon: 021.410.49.60/interior 114 sau 128.

l Primăria Comunei Calafindeşti, cu 
sediul în Calafindeşti, județul Suceava, 
organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă determinată a postului temporar 
vacant corespunzător funcției contractuale 
de execuție de: -Bibliotecar -grad profesi-
onal II, studii superioare, -număr posturi 
-1, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 

scrisă în data de 10.02.2020, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 11.02.2020, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții specifice: -Studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -Cunoaşterea unei 
limbi străine de circulație internațională 
-nivel mediu; -Cunoştințe de operare pe 
calculator: cunoaşterea şi utilizarea progra-
melor MS-Office (Word, Excel), Internet, 
Baze de date şi sisteme informatice de 
bibliotecă -nivel mediu; -Fără vechime. 
Precum şi condițiile generale prevăzute în 
HG nr.286/2011. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs până la 
data de: 31.01.2020, ora 16.00, la sediul 
Primăriei Calafindeşti. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăriei Calafindeşti, 
persoană de contact: Moloce Domni-
ca-Nuta, telefon 0230.281.290, fax 
0230.281.290, e-mail: primariacalafin-
desti@yahoo.com.

l Oraşul Vlăhița, cu sediul în Vlăhița, str.
Turnătorilor, nr.20, județul Harghita, orga-
nizează concurs de recrutare aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificat şi completat de 
HG nr.1027/2014, un post consilier debu-
tant -post contractual temporar vacant pe 
perioadă determinată în cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Oraşului 
Vlăhița „Centru Național de Informare şi 
Promovare Turistică”. 1 post -Consilier 
debutant -post contractual temporar 
vacant pe perioadă determinată. Condiții 
generale de participare la concurs: -condiții 
prevăzute la art.3, din HG 286/2011. 
Condiții specifice: 1)studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; 2)certificat care atestă califi-
carea ca agent sau ghid de turism; 3)
cunoştințe de operare pe calculator -Word, 
Excel, Power Point, Internet; 4)abilități de 
comunicare; 5)capacitate de lucru în 
echipă; 6) vechime: nu este cazul. 
Concursul constă în trei etape succesive, 
după cum urmează: a)selecția dosarelor de 
înscriere; b)proba scrisă; c)interviul în 
cadrul căruia se testează abilitățile, aptitu-
dinile şi motivația candidaților. Se pot 
prezenta la următoarea etapă numai 
candidații declarați admişi la etapa prece-
dentă. Concursul se va organiza la sediul 
Primăriei Oraşului Vlăhița, în data de 
10.02.2020, ora 10.00, proba scrisă, 
12.02.2020, ora 12.00, interviul. Dosarele 
de înscriere la concurs pot fi depuse până 
la data de 31.01.2020, la registratura 
Primăriei Oraşului Vlăhița (secretariat), 
Oraşul Vlăhița, județul Harghita, str.
Turnătorilor, nr.20. Informații suplimen-
tare se pot obține la telefonul/fax nr. 
0266.246.635, adresa de e-mail: office@
primariavlahita.ro sau la compartimentul 
resurse umane, persoană de contact 
Márton Ferenc, inspector resurse umane.

l Teatrul Municipal „Matei Vişniec” 
Suceava organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției contractuale de conducere 
vacante de contabil şef, grad profesional II 
-1 post, în cadrul Compartimentului 
Financiar Contabil. Condiţiile de partici-
pare la concurs sunt următoarele: 1)gene-
rale:  cele prevăzute de art.3 din 
Regulamentul-cadru -Anexa la HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 2)specifice pe post: -nivelul 
studiilor: superioare; -studii universitare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă (diplomă de licență 
pentru absolvenții ciclului I Bologna), în 
ştiinţe economice, domeniul contabilitate, 
specializarea Contabilitate şi informatică 
de gestiune; -studii universitare de 
masterat absolvite cu diplomă în domeniul 
contabilitate; -vechime în specialitate de 
minimum 9 ani; -vechime în funcția de 
contabil şef în sectorul bugetar de 
minimum 2 ani; -cunoştințe operare PC şi 
a Sistemului Electronic de Raportare a 

Situațiilor Financiare din Sectorul Public. 
Concursul va consta în susţinerea a două 
probe de către candidaţii declaraţi admişi 
la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă 
şi interviul. Concursul se organizează 
conform calendarului următor: -07 
februarie 2020, ora 12.00 -data-limită 
pentru depunerea dosarelor; -17 februarie 
2020, ora 10.00 -proba scrisă; -19 februarie 
2020, ora 10.00 -interviul. Depunerea dosa-
relor de concurs şi desfăşurarea celor două 
probe de concurs vor avea loc la sediul 
Teatrului  Municipal „Matei Vişniec” 
Suceava, situat în strada Dragoş Vodă, 
nr.1, localitatea Suceava, județul Suceava. 
Detalii privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând: https://www.teatrulmateivisniec.
ro/ro/anunturi/angajari/. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Teatrului Muni-
cipal „Matei Vişniec” Suceava, str.Dragoş 
Vodă, nr.1, localitatea Suceava, județul 
Suceava, Compartimentul Resurse Umane 
-camera 205, telefon: 0330.803.995 sau 
0759.048.681.

l Unitatea de Asistență Medico-Socială 
Broşteni, cu sediul în oraşul Broşteni, str.
Carmen Sylva, nr.3, judeţul Suceava, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de asistent medical 
generalist -1 post, conform HG nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Depunerea dosarelor: 07.02.2020, 
ora 14.00; -Proba scrisă în data de: 
17.02.2020, ora 10.00; -Proba practică în 
data de: 17.02.2020, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: Şcoala postliceală sanitară; 
-vechime: nu se solicită; -forță fizică şi 
psihică, abilități de comunicare, stabilitate 
emoțională, empatie. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Unității 
de Asistență Medico-Sociale Broşteni. 
Relaţii suplimentare la sediul Unității de 
Asistență Medico-Sociale Broşteni, 
persoană de contact: Mandache Ancuța, 
telefon 0230.549.944, fax 0230.549.944, 
e-mail: asimineimihaela@yahoo.com

l Grădinița cu Program Prelungit 
„Smiles”, cu sediul în Tileagd, str.Gării, 
nr.788, Bihor, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi didactice/
catedre vacante: Educatoare/Institutor 
pentru învățământul preşcolar/Profesor 
pentru învățământul preşcolar (limba 
română)- 2 posturi. Concursul se va desfă-
şura conform următorului grafic: -Înregis-
trarea cererilor la secretariatul unității: 02 
februarie-13 februarie 2020, între orele 
10.00-16.00; -Afişarea listei candidaților 
admişi pentru susținerea probelor de 
concurs: 14 februarie 2020; -Proba prac-
tică/inspecția specială la clasă: 17 
februarie-21 februarie 2020; -Proba scrisă: 
28 februarie 2020; -Afişarea rezultatelor la 
proba scrisă: 3 martie 2020; -Depunerea 
contestațiilor: 3 martie-5 martie 2020; 
-Afişarea rezultatelor finale şi repartizarea 
candidaților: 7 martie 2020. Posturile au o 
viabilitate de cel puțin 4 ani. Concursul se 
va desfăşura conform Metodologiei apro-
bate prin OMECTS nr.5625 din 31.08.2012. 
Cererea de înscriere (cuprinde acte nece-
sare înscrierii), bibliografia şi tematica 
pentru concurs se consultă la secretariatul 
unității. Informațiile legate de desfăşu-
rarea concursului pot fi obținute la 
tel.0259.345.942, 0745.939.744 sau la 
adresa de e-mail: gppsmiles@asociatias-
miles.ro.

l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” organizează, în 
conformitate cu prevederile  Hotărârii  nr. 
286/2011 şi Ordinului 1470/2011, concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante: -2 posturi Asistent medical gene-

ralist S- Secţia VIII Clinic Psihiatrie; -1 
post  Asistent medical generalist S- Secţia 
IX Clinic Psihiatrie; -1 post  Asistent 
medical generalist PL- Secţia IX Clinic 
Psihiatrie; -1 post  Asistent medical genera-
list PL- Compartiment de Profilaxie şi 
Cercetare a Stresului; -2 posturi Asistent 
medical generalist debutant PL- Secţia IX 
Clinic Psihiatrie; -1 post  Asistent medical 
generalist debutant PL- Secţia XV Psihia-
trie; -1 post  Asistent medical generalist 
principal S- Secţia VIII Clinic Psihiatrie; -1 
post  Asistent medical generalist principal 
PL- Secţia XVII Psihiatrie Toxicomanie; -1 
post  Brancardier M- Camera de Gardă 
Psihiatrie Adulţi; -2 posturi Infirmier M- 
Secţia Clinica II Psihiatrie; -1 post Infir-
mier M- Secţia XV Psihiatrie; -1 post 
Infirmier  M- Secţia Clinica Neurologie 
Pediatrica; -2 posturi Infirmier  M- Secţia 
X Psihiatrie; -1 post Infirmier  M- Camera 
de Garda Psihiatrie Adulţi; -1 post  Infir-
mier debutant M- Secţia Clinica I Psihia-
trie;  -1 post Infirmier debutant M- Secţia 
VIII Clinic Psihiatrie; -3 posturi Infirmier 
debutant M- Secţia IX Clinic Psihiatrie; -1 
post Îngrijitor M- Secţia Clinica II Psihia-
trie; -1 post Îngrijitor M- Secţia Clinica 
Neurologie Pediatrica; -1 post Îngrijitor 
M- Secţia X Psihiatrie;  -1 post Referent de 
specialitate debutant S -Serviciul de Mana-
gement al Calităţii Serviciilor Medicale; -1 
post Referent de specialitate I S- Compar-
timent de Relaţii cu Publicul; -1 post 
Economist IA S- Serviciul Financiar 
Contabilitate; -1 post Registrator medical 
M- Serviciul de Statistică şi Informatică 
Medicală; -1 post Şofer autosanitară II M- 
Serviciul Administrativ. Condiţii generale 
de înscriere la concurs:  a) are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; b) cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c) are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) 
are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii 
şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; g) nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra auto-
rităţii, de serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea func-
ţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Conditii specifice de inscriere 
la concurs: Pentru posturile de Asistent 
Medical Principal Generalist (PL):  
-diplomă de şcoala sanitară postliceală; 
-certificat de membru OAMGMAMR 
însotit de aviz şi adeverinţa de înscriere la 
concurs  eliberată de OAMGMAMR 
conform Hotărârii 35/2015 a OAMGAMR; 
-certificat care atestă dobândirea gradului 
principal; -5 ani vechime în specialitate. 
Pentru posturile de Asistent Medical Prin-
cipal Generalist (S):  -diploma de şcoala 
sanitară postliceală; -certificat de membru 
OAMGMAMR însoţit de aviz  şi adeve-
rinţa de înscriere la concurs  eliberată de 
OAMGMAMR conform Hotărârii 35/2015 
a OAMGAMR; -certificat care atesta 
dobândirea gradului principal; -5 ani 
vechime în specialitate. Pentru posturile de 
Asistent Medical Generalist (PL): -diplomă 
de licenţă în specialitate; -certificat de 
membru OAMGMAMR însoţit de aviz şi 
adeverinţă de înscriere la concurs  eliberată 
de OAMGMAMR conform Hotărârii 
35/2015 a OAMGAMR; -6 luni vechime în 
specialitate. Pentru posturile de Asistent 
Medical Generalist (S): -diplomă de licenţă 
în specialitate; -certificat de membru 
OAMGMAMR însoţit de aviz şi adeverinţa 
de înscriere la concurs  eliberată de 

OAMGMAMR conform Hotărârii 35/2015 
a OAMGAMR; -6 luni vechime în speciali-
tate. Pentru posturile de Asistent Medical 
Generalist Debutant (PL): -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală; -certificat de 
membru OAMGMAMR  şi adeverinţa de 
înscriere la concurs  eliberată de OAMG-
MAMR conform Hotărârii 35/2015 a 
OAMGAMR; -fără vechime în specialitate. 
Pentru posturile de Infirmier: -şcoala gene-
rală; -curs infirmiere organizat de 
O.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmier 
organizat de furnizori autorizaţi de Minis-
terul Muncii şi Ministerul Sănatăţii; -6 luni 
vechime în specialitate. Pentru posturile de 
Infirmier Debutant: -şcoala generală; -curs 
infirmiere organizat de O.M.G.M.A.M.R. 
sau curs de infirmier organizat de furnizori  
autorizaţi de Ministerul Muncii şi Minis-
terul Sănătăţii; -fără vechime în speciali-
tate. Pentru postul de Brancardier: -şcoala 
generală; -fără vechime în specialitate. 
Pentru posturile de Îngrijitor: -şcoala gene-
rală; -fără vechime în specialitate. Pentru 
postul de Referent de Specialitate Debu-
tant -Serviciul Managementul Calităţii 
Serviciilor Medicale: -sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă în domeniul juridic, 
administrație publică, psihologie, tehno-
logia informației, farmacie; -fără vechime 
în specialiate; -cunoştințe avansate de 
operare pe calculator. Pentru postul de 
Economist IA- Serviciul Financiar Conta-
bilitate:  a) sunt absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă în domeniul economic; b) au 
minimum 6 ani  şi 6 luni vechime în speci-
alitatea studiilor; c) cunoştințe avansate de 
operare pe calculator. Pentru postul de 
Referent de Specialitate I– Compartiment 
Relaţii cu Publicul: -sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă în domeniul adminis-
tratie publica,  juridic, economic, tehnic; 
-au minimum 6 ani  şi 6 luni vechime în 
specialitatea studiilor; -cunoştințe operare 
pe calculator. Pentru postul de Registrator 
Medical: -diploma de bacalaureat; -certi-
ficat curs operare PC; -6 luni vechime în 
specialitate. Pentru postul de Şofer Autosa-
nitară II: -diploma de bacalaureat; -permis 
de  conducere pentru şofer profesionist 
valabil pentru autovehiculele din catego-
riile B şi C; -3 ani vechime ca şofer profesi-
onist.  Actele solicitate pentru dosarul de 
înscriere: a) Cerere de înscriere la concurs 
adresată managerului spitalului (este 
disponibilă la înscriere); b) Copiile docu-
mentelor care atestă nivelul studiilor si a 
altor acte care atestă efectuarea unor 
specializari, precum si copiile documen-
telor care atestă indeplinirea conditiilor 
specifice solicitate; c) Copia actului de 
identitate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după caz 
(certificat de nastere/ căsătorie /divorţ); d) 
Copia carnetului de muncă, sau după caz, 
o adeverinţă care atestă vechimea în 
muncă, în meseria şi/sau specialitatea 
studiilor; e) Cazierul judiciar sau o decla-
raţie pe propria răspundere ca nu are 
antecedente penale care să îl facă incom-
patibil cu funcţia pentru care candidează; 
f) Certificat de integritate comportamen-
tală eliberat conform prevederilor Legii 
118/2019 privind Registrul național auto-
matizat cu privire la persoanele care au 
comis infracțiuni sexuale, de exploatare a 
unor persoane sau asupra minorilor. g) 
Adeverința medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzatoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concur-
sului; h) Curriculum vitae; Concursul se va 
desfăşura la sediul spitalului Clinic de 
Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” 
astfel: proba scrisă în data de 17.02.2020, 
începând cu ora 08.30 iar proba interviu în 
data de 21.02.2020  începând cu ora 08.30; 
ora şi sala de desfăşurare a concursurilor 
(proba scrisă şi proba de interviu) vor fi 
anunţate pe site-ul www.spital-obregia.ro 
în data de 11.02.2020, respectiv 18.02.2020. 
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Perioada de înscriere va fi 27.01.2020- 
07.02.2020 ora 15:00, dosarul de concurs 
urmând să fie depus la sediul Spitalului 
Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru 
Obregia”, Serviciul Resurse Umane. 
Înscrierea candidaţilor se va face pe post, 
cu respectarea condiţiilor generale şi speci-
fice de înscriere la concurs publicate pe 
site-ul spitalului www.spital-obregia.ro şi 
pe posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon  0770433540 sau 
021.334.42.66 interior 319 sau 451.

VÂNZĂRI TERENURI
l  VÂ N D  I M O B I L  J U D .
CONSTANŢA, COM.TOPRAISAR. 
IMOBILUL ESTE FORMAT DIN 
TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 
4.400MP, CONSTRUCŢIE CU 
DESTINAŢIE DE SPĂLĂTORIE 
CHIMICĂ, O HALĂ AGROZOO-
TEHNICĂ ŞI UN PUŢ FORAT DE 
ADÂNCIME. TERENUL ESTE 
S I T UAT  Î N  L O C A L I TAT E A 
TOPRAISAR, JUD. CONSTANŢA, 
ÎNTR-O ZONĂ CU DESTINAŢIE 
PRODUCŢIE/DEPOZITARE. 
FRONTUL STRADAL ESTE DE 
90M. UTILITĂŢI EXISTENTE: APĂ 
POTABILĂ, ENERGIE ELEC-
TRICĂ. PREŢUL IMOBILULUI 
ESTE DE 10EURO/MP, NEGOCI-
ABIL. 0762.034.911.

CITAŢII
l Lakatos Ecaterina este chemată în fața 
Judecătoriei Satu Mare, în data de 23 
ianuarie, în dos.nr.7837/296/2018.

l Asultanei Elena cheamă în judecată la 
Judecătoria Hârlău, str. Gheorghe Doja, 
nr.1,  pe Huc Vasile în dosar nr. 
199/239/2018, având ca obiect partaj 
succesoral. Termen 05 .02.2020.

l Toţi moştenitorii legali sau testamentari 
ai defunctului Apostu Petrea, decedat la 
19.01.2019, cu ultimul domiciliu în Mun. 
Brăila, str. Dragoş Vodă, nr. 2, jud. Brăila, 
sunt chemaţi în 05.02.2020, ora 10.00, la 
Biroul Individual Notarial Iancu Nicoleta 
- Cristinela, B-dul. Dorobanţilor, nr. 70, bl. 
B25, ap. 39, Brăila, în vederea dezbaterii 
succesiunii defunctului. În cazul neexerci-
tării de către succesibili a dreptului de a 
accepta moştenirea în termen de un an de 
la data deschiderii moştenirii, se va 
prezuma, conform art. 1.112 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, republicată, 
cu modificările ulterioare, că aceştia au 
renunţat la moştenire.

l Numita Tevca Vioara cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în localitatea Secusigiu nr. 
575, jud. Arad, este citată la Judecatoria 
Arad pe data de 11.02.2020, ora 10, 
completul c14-2020, sala 147, in calitate de 
intimat în dosarul nr. 7811/55/2019 având 
ca obiect deschiderea procedurii de decla-
rare a morții , reclamanți fiind Șepețan 
Saveta şi Șepețan Marius Florin .

l Numita  Zairova Nozima  Rozikovna 
este citată la Judecătoria Petroşani, în 
dosarul civil nr. 12000/278/2017 la data de 
26.02.2020, ora 10.30, sala 24, completul 
11 civil, în calitate de pârâtă în proces cu 
reclamantul Bratu Gheorghe Adrian, 
având ca obiect divorţ.

l Aducem la cunoştința pârâtului Covacs 
Mihai, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Timişoara, str.Florilor, bl. 52A, sc. A, ap.4, 
județul Timiş, că este chemat în judecată 
de către reclamanta Direcția Fiscală a 
Municipiului Timişoara pentru înlocuire 
sancțiune cu muncă în folosul comunității, 
fiind stabilit termen de judecată la data de 
11.02.2020, la Judecătoria Timişoara, 
Piața Țepeş Vodă, nr.2, sala 329, complet 
C3C, în dosarul nr. 19904/325/2019. Menți-

onăm că acțiunea şi înscrisurile au fost 
comunicate la domiciliul indicat de 
DPEP-ABD şi, întrucât s-a reîntors cu 
mențiunea destinatar necunoscut la 
adresă, acțiunea s-a ataşat la dosar. Toto-
dată, se precizează că s-a numit şi un 
curator pe seama acestuia.

l Tyorean Kosztantin, Kicsinas Maria, 
Kicsinas, Szuszanna, Kicsinas Maria, sotia 
lui Krisan Ioan, vaduva lui Kicsinas Petre, 
Kicsinas Susana şi Krisan Maria, nascuta 
Kicsinas şi sotia lui Krisan Ioan sunt citati 
in 7.02.2020 in dosar civil nr.4418/328/2018 
la Judecatoria Turda pentru uzucapiune.

l Blag Ioan al lui Matye, Blag Todor al lui 
Matye, Blag Ioan al lui Nekita, Blag Nasz-
taszia a lui Nekita, casatorita cu Banda 
Janos, Blag Marina, casatorita cu Blag 
Maxim Bencze Veronika, Bencze Viktoria, 
Bencze Adolfina, Bencze Janos, Bencze 
Vaszilie, Bencze Gergely, Ignat Iren a lui 
Miklos, casatorita cu Ilia Ilyes, Ignat 
Maria a lui Miklos, Ignat Nasztaszia a lui 
Miklos, Ignat Vazul al lui Miklos, Farcas 
Nasztaszia, vaduva lui Bencze Demeter, 
Filip Janos, Filip Vazul al lui Janos, Farcaş 
Ana, casatorita cu Ignat Ioan, Farcaş 
Valeria, casatorita cu Felea Vasile sunt 
citati in 18.02 2020, la Judecatoria Turda, 
in dosar civil nr. 5834/328/2019 pentru 
succesiune.

DIVERSE
l Anunț prealabil privind afişarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului. 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Călăraşi, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.3, 5, 6 din UAT 
Ulmu, începând cu data de 03.02.2020, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Ulmu, județul Călăraşi, conform art.14 
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi completările ulteri-
oare.  Cereri le  de rectif icare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse 
de către proprietarii, posesorii sau alți 
deținători, la sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară.

l Anunţ prealabil privind afişarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-teritorială Beceni, 
din judeţul Buzău, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru UAT Beceni, începând cu data de 
27.01.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Beceni, conform: „Legii 
cadastrului şi publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare”. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul Primăriei Comunei 
Beceni şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară: http://
www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Buzau.

l Unitatea administrativ-teritorială Apele 
Vii, din judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr.15, 16, 23, 24, 
începând cu data de 30.01.2020, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Comunei 
Apele Vii, conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectifi-
care depuse prin orice alte mijloace decât 
cele menționate mai sus nu vor fi luate în 
considerare.

l Subscrisele Erdélyi Magyar Néppárt 
-Partidul Popular Maghiar din Transil-
vania, cu sediul în Cluj-Napoca, str.

Suceava, nr.17, judeţul Cluj, înregistrat în 
Registrul Partidelor politice sub nr.49, 
reprezentat prin Csomortányi István-
Csaba, în calitate de Preşedinte şi Partidul 
Civic Maghiar – Magyar Polgári Párt, cu 
sediul în Odorheiu Secuiesc, str.Kossuth 
Lajos, nr.20, judeţul Harghita, înregistrat 
în Registrul Partidelor politice sub nr.46, 
reprezentat prin Mezei János, în calitate de 
Preşedinte, în conformitate cu prevederile 
art.18 alin.(3) din Legea partidelor politice, 
aducem la cunoştinţă că, în data de 
20.01.2020, s-a depus cererea de înregis-
trare a Alianţei Politice „Alianţa Maghiară 
din Transilvania -Erdélyi Magyar 
Szövetség” la Tribunalul Bucureşti, 
a c e a s t a  f i i n d  î n r e g i s t r a t ă  s u b 
nr.1378/3/2020.

l Anunţ public privind depunerea solici-
tării de emitere a acordului de mediu. 
Primăria Municipiului Bucureşti, ASPA, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Sistematizare verticală 
incintă şi extindere utilități în vederea 
creării zonei de carantină”, propus a fi 
amplasat în oraşul Mihăileşti, str.Comple-
xului, județul Giurgiu. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul APM Giurgiu, şos.Bucureşti, 
nr.111, sc.A+B, în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00-14.00, şi vineri, între orele 9.00-
12.00 şi la Primăria Municipiului Bucu-
reşti, ASPA, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str.şos.Olteniței, nr.169. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Giurgiu.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Străoane, din județul Vrancea, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.13 şi 14, începând cu data de 29.01.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Străoane, conform art.14 alin.(1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

l Unitatea administrativ-teritorială Robă-
neşti, din judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.8 şi nr.34 , 
începând cu data de 31.01.2020, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Robăneşti, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectifi-
care depuse prin orice alte mijloace decât 
cele menționate mai sus nu vor fi luate în 
considerare.

SOMATII
l Se aduce la cunostinţă că pe rolul Jude-
cătoriei Arad se af lă dosarul nr 
18340/55/2019, cu termen de judecată la 
data de 18 martie 2020, având ca obiect 
cererea petentei Lala Dorina cu domiciliul 
in Arad, str Adam M. Guttenbrunn, nr 27, 
jud Arad, cu domiciliul procesual ales in 
Arad, B-dul Gen Dragalina nr 4, ap 2b, 
jud Arad, pentru: constatarea dobândirii 
de către petentă a dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra cotei de 256/512 
din imobilul situat in Arad, str Adam M. 
Guttenbrunn, nr 27 (fosta Arad nr 861), 
jud Arad, proprietatea tabulară a numi-
tului Kunsztler Francisc (una şi aceeaşi 
persoană cu Kunstler Franz). Persoanele 
interesate pot face opoziţie la numărul de 
dosar indicat mai sus in termen de o lună 
de la data publicării prezentei somaţii.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al societatii 
Provitas S.A., cu sediul social in Bucureşti, 
B-dul Unirii, Nr. 14, Bl. 6A, 6 B, 6 C, 
Sector 4, avand  nr. de ordine in registrul 
comertului J40/10717/1995 si CUI: 
7965688,  convoaca, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare si pe 
baza prevederilor din Actul constitutiv al 
societatii, Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor  in data de 25.02.2020  orele 
11.00 la sediul social al societatii pentru 
toti actionarii înregistraţi in registrul actio-
narilor la sfârşitul zilei de 15.02.2020, 
considerată dată de referinţă. In cazul in 
care adunarea nu se va putea desfasura 
datorita neindeplinirii cvorumului, a doua 
convocare este pentru data de 26.02.2020 
in acelasi loc si la aceeasi ora. Ordinea de 
zi a Adunarii Generale Ordinare a Actio-
narilor: 1. Prezentarea şi aprobarea situaţi-
ilor financiare ale anului 2019, intocmite in 
conformitate cu Reglementarile Contabile 
Romanesti aplicabile, pe baza Raportului 
Administratorului Unic şi a Raportului 
Auditoriului financiar. 2. Aprobarea repar-
tizării profitului net pe baza propunerii 
Administratorului Unic. 3. Aprobarea 
intocmirii pentru exercitiul financiar 2019, 
a situatiilor financiare anuale intocmite 
conform IFRS, set independent de situa-
tiile financiare anuale intocmite si publi-
cate in conformitate cu legislatia romana 
in vigoare; 4. Aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorului unic pentru 
activitatea desfasurata in exercitiul finan-
ciar 2019. 5. Prezentarea şi aprobarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a 
Planului de Investitii pentru anul 2020. 6. 
Numirea Auditorului Financiar pentru 
exercitiul financiar 2020 si aprobarea 
contractului serviciilor de audit financiar 
pentru exercitiul financiar 2020. 7. Apro-
barea indemnizatiei brute lunare a admi-
nistratorului unic pentru exercitiul 
financiar 2020. 8. Aprobarea nivelului 
asigurarii de raspundere profesionala a 
administratorului unic pentru exercitiul 
financiar 2020. 9. Imputernicirea 
domnului Buga Ioan - Director general al 
societatii, cu posibilitate de substituire, de 
a efectua si indeplini oricare si toate 
formalitatile necesare legate de aducerea 
la indeplinire a hotararilor adoptate, 
pentru a semna, executa si inregistra la 
Oficiul Registrului Comertului si publica 
la autoritatile competente hotararile 
adunarii generale ordinare a actionarilor. 
Actionarii reprezentand individual sau 
impreuna cel putin 5% din capitalul social 
al societatii au dreptul, in termen de cel 
mult 15 zile de la data publicarii Convoca-
torului, de a solicita, in scris, introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi a sedintei. 
Actionarii pot participa si vota la adunarea 
generala ordinara direct sau pot fi repre-
zentati si prin alte persoane decat actio-
narii, pe bază de imputernicire speciala 
sau generala. Imputernicirile vor fi depuse 
sau trimise prin posta la sediul societatii, in 
original, pana cel tarziu in data de 
24.02.2020, orele 13.00. Accesul in sala de 
sedinta este permis actionarilor numai pe 
baza de B.I./C.I., pentru  persoanele fizice, 
iar pentru persoanele juridice, pe baza 
dovezii calitatii de reprezentant legal sau 
imputernicit al acesteia. In situatia persoa-
nelor fizice si juridice reprezentate, 
mandatarii vor prezenta si copia imputer-
nicirii speciale sau generale. Materialele 
elaborate pentru adunarea generala ordi-
nara a actionarilor pot fi consultate de 
catre actionari,   la sediul societatii din 
Bucuresti, Bdul Unirii, nr.14, bloc 
6A,6B,6C, sector 4, incepand cu data de 
24.01.2020. Informatii suplimentare se pot 
obtine zilnic, intre orele 09.00-15.00 de la 
sediul societatii, telefon 0721236690 sau 
0754096727, dupa data aparitiei prezen-
tului convocator in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a IV-a.

LICITAŢII
l SC Victor Stamar Construct SRL, prin 
lichidator, anunta vanzarea la licitatie 
publica a bunurilor mobile aflate in patri-
moniul societatii, pretul de pornire al lici-
tatiei fiind redus cu 40% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatiile vor avea 
loc pe data de: 27.01.2020, 31.01.2020, 
07.02.2020 si 14.02.2020, orele 15.00 la 
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl. 33S1, et. 6, ap. 6C, jud. 
Prahova. Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0722501414.

l UAT Comuna Colelia cu sediul in 
comuna Colelia, strada Brutariei nr. 45, 
judetul Ialomita, organizeaza in data 
de21.02.2020, ora 10,00, licitatie publica 
pentru vanzarea unui teren situat in intra-
vilanul comunei Colelia, teren apartinand 
domeniului privat al comunei Colelia, in 
suprafata de 1674 m.p. Ofertantii intere-
sati pot obtine documentatia de atribuire 
in baza unei solicitari scrise la sediul 
Primariei comunei Colelia, judetul 
Ialomita, telefon 0243247505. Contrava-
loarea documentatiei de atribuire - 20 lei, 
se achita la casieria Primariei comunei 
Colelia. Data limita pentru depunerea 
ofertelor - 20.02.2020, ora 12,00, la sediul 
Primariei comunei Colelia. Deschiderea 
ofertelor se va face in data de 21.02.2020, 
ora 10,00, la sediul Primariei comunei 
Colelia, judetul Ialomita.

l Anunț de licitație publică. U.A.T. 
Comuna Moroeni, cu sediul în Comuna 
Moroeni, CIF 4280116, situată în satul 
Lunca, Str. Principală, nr. 152, județul 
Dâmbovița, cod poştal 137310, telefon - 
0245772213, fax - 0245772084, e-mail 
primaria_moroeni@yahoo.com, organi-
zează în data de 17.02.2020, ora 10 00, 
licitație publică pentru închirierea unui 
teren în suparafață de 16 m2, aflat în 
proprietatea publică a Comunei Moroeni, 
categoria de folosinta - curti constructii, cu 
destinatia amenajare magazin, situat în 
Comuna Moroeni, Satul Lunca, str. Pieței, 
pct. „Dispensar medical”. Inchirierea se 
face conform OUG nr 57/2019 siconform 
HCL NR 83/17.12.2019. Persoanele intere-
sate pot intra in  posesia documentației de 
atribuire înaintand o solicitare scrisă in 
acest sens, de la sediul UAT comuna 
Moroeni, sat Lunca , Str. Principala, nr. 
152, compartiment Achizitii Publice, de 
luni până vineri între orele 10.00 - 14.00. 
Prețul documentației de atribuire este de 
100 lei dacă se eliberează pe suport hârtie, 
achitandu-se la Casieria Primăriei 
Comunei Moroeni şi gratuit în format 
electronic.  Data limită până la care se pot 
solicita clarificări este 06.02.2020, orele 
16.00, de la secretariatul UAT Moroeni. 
Ofertele se intocmesc conform Documen-
tatiei de atribuire si se depun intr- un 
singur exemplar la secretariatul UAT 
Moroeni, aflat la adresa indicata mai sus. 
Data limita de depunere a ofertelor este 
14.02.2020, orele 16.00. Ședința publică de 
deschidere a ofertelor, se va desfăşura la 
sediul UAT Comuna Moroeni în data de 
17.02.2020, ora 10.00. Soluționarea litigi-
ilor este de competența Tribunalului 
Dambovița - Secția Civilă - având sediul în 
Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 3, judeţul 
Dâmboviţa, tel.  0245612344, fax. 
0245216622. Termenul de contestație este 
de 5 zile de la primirea comunicarii 
privind rezultatul licitației.

l Asesoft Technologies SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică următoarele 
bunuri mobile: cameră termoviziune (5696 
lei), camera HD (908 lei), sistem wireless 
pentru monitorizare parametrii vitali 
(42616 lei), laptopuri (14334 ≈ 888 ≈ 1582 
lei), servere (6813 ≈ 27942 ≈ 20005 ≈ 1468 
lei), tablete (796≈610 lei), statie grafica 
(2879 lei), smartpfonuri (1117 ≈ 1051 ≈ 
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929 ≈ 759 lei), tensiometre (51 ≈ 154 lei), 
multifunctionale (355 ≈ 288 lei), scanere 
(3466 lei), stand mobil calibrare echipa-
mente achizitie ECG EEG (63407 lei), 
stand mobil teste de electrosecuritate 
(84992 lei), videotelefoane (279 lei), etc. La 
prețurile menționate se adaugă TVA. Lici-
taţia va avea loc în 31.01.2020, ora 15:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare în suma de 
500 lei + TVA de la sediul lichidatorului şi 
vor depune taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi înainte de 
data licitatiei. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 07.02.2020 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Etiss Confexim SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică următoarele 
bunuri mobile: masina automata de taiat la 
prețul de 108.121 lei, masina automata de 
taiat la prețul de 110.088 lei, generator abur 
calcat + componente Wermac la prețul de 
19.609 lei, vânzare în bloc 44 masini de 
cusut Brother, Juki tăietor, Jack, croit, 
impachetat, butoniere, calcat, surfilat, etc la 
pretul de 38.301 lei, vânzare în bloc 16 
masini de cusut Overlock, Juki feston, 
Uber, masină de control lycra la prețul de 
38.418 lei, vânzare în bloc 30 masini de 
cusut Yuki special simpla la prețul de 
30.906 lei, vânzare în bloc 30 masini liniare 
motor incorporat Siruba la prețul de 34.668 
lei, vânzare în bloc 30 masini liniare motor 
incorporat Siruba la prețul de 34.452 lei, 
vânzare în bloc 15 masini liniare motor 
incorporat DDL M1 SI M2 la prețul de 
23.058 lei. La preturile de pornire se adaugă 
TVA. Licitaţia va avea loc în data de 
31.01.2020, ora 14/00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l SCM Tromet prin administrator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică proprietate imobiliară 
compusă din constructia C3 Hala turnatorie 
in regim de P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd = 
1.038,73 mp, Su = 938,54 mp, situată in 
Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 348, jud. 
Prahova la prețul de 100.000 euro (scutit de 
TVA, ce se va achitat în lei la cursul din data 
plății). Terenul intravilan pe care se află 
amplasată construcția este proprietate de 
stat şi nu face obiectul vânzării. Licitaţia va 
avea loc în 31.01.2020, ora 15/30 la sediul 
administratorului judiciar din str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate vor achizitiona 
caietul de prezentare în suma de 1.000 lei + 
TVA de la sediul administratorului judiciar 
şi vor depune taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi înainte de 
data licitatiei.

l Prunus Confort Design SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare individuală masina rindeluit D700 
(2048 lei), circular formatizat D2800 (1673 
lei), fierastrau cu panglica (540 lei), cabina 
lacuit (2113 lei), fierastrau circular ASTRA 
(2048 lei), masina prelucrat parchet (5439 
lei), masina retezat capete (2221 lei), masina 
de frezat cu lant (4258 lei), masina de 
ambalat (612 lei), ciclon absortie rumegus 
(212 lei) şi vânzare în bloc diferite modele 
de ferestre şi uşi din lemn la prețul de 
15.151 lei. La prețurile menționate se 
adaugă TVA. Licitaţia va avea loc în data 
de 31.01.2020, ora 14/30 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 07.02.2020 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l GEBC Tehnirom Macarale SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare in bloc prin licitaţie publică 
autoturismele Volskwagen Jetta şi Renault 
Kangoo la pretul de 19.332 lei + TVA. Lici-
taţia va avea loc în data de 31.01.2020, ora 

16/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 07.02.2020 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL 
societate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1. Opel Corsa, nr. inmatriculare 
DB-08-SOD, an fabricatie 2008, pret 
pornire licitatie -1.330,00 Euro exclusiv 
TVA; 2. Renault Clio, nr. inmatriculare 
DB-06-WEL, an fabricatie 2007, pret 
pornire licitatie -1.750,00 Euro exclusiv 
TVA; 3. Citroen C5 nr. inmatriculare DB 08 
EKV, an fabricatie 2001, pret pornire lici-
tatie -770,00 Euro exclusiv TVA; Autoturis-
mele se vand in mod individual; 4.Bunuri 
mobile de tip mijloce apartinand Tehno-
farm Valleriana in valoare de 5.063,98 Euro 
exclusiv TVA; -Pretul de pornire al licita-
tilor pentru autoturisme si pentru bunurile 
mobile de tip mijloace apartinand Tehno-
farm Valleriana SRL reprezinta 70% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare, listele cu aceste 
bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. -Pretul Caietului de sarcini 
pentru autoturisme si pentru bunurile 
mobile de tip mijloace este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul nr. 
RO76BREL 0002001680810100 deschis la 
Libra Internet Bank, cel mai  tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita pentru lici-
tatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei pentru bunurile pentru 
care se liciteaza; -achizitionarea cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce 
poate fi achitat in contul lichidatorului 
judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 
3726  deschis la Ing Bank - Sucursala Doro-
banti sau in numerar la sediul acestuia din 
Bucuresti str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 
502-505, sector 1. Pentru autovehicule si 
pentru bunurile mobile de tip mijloace, 
prima sedinta de licitatie a fost fixata in 
data de 06.02.2020, ora 15:00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data 
de 13.02.2020;  20.02.2020; 27.02.2020; 
05.03.2019 ora 15:00. Toate sedintele de 
licitatie se vor desfasura la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru 
relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com.

l Continental 2000 SPRL vinde prin lici-
tație publică, în data de 29 ianuarie 2020, 
ora 10.00, bunurile următoarelor societăți 
comerciale af late în faliment: Andra 
Prodimex SRL -Proprietate imobiliară, 
compusă din teren şi construcții, situată în 
comuna Sâmbăta de Sus, județul Braşov. 
Terenul are o suprafață de 8.700mp. 
Construcția „Hală fabricație” are regim de 
înălțime P. Suprafață construită de 1.071,36 
mp. Construcția „Depozit” -Suprafață 
construită de 216mp. Construcții speciale: 
platformă betonată. Preţul de pornire la 
licitaţie este de 446.380Lei; La Posada De La 
Abuela SRL, construcție situată în locali-
tatea Lunca Câlnicului, strada Principală, 
nr.98, compusă din: restaurant D+P+E, în 
suprafață de 418mp, an construcție 2009, 
restaurant parter şi etaj funcțional, centrală 
termică Termofarc F1-NSP-înglobată, 
ascensor înglobat, la prețul de 295.252Lei; 
Trans Kurier SRL -1.Teren de construcție 
intravilan situat în localitatea Arcuş, jud.
Covasna -zona „folyam” -în suprafață de 
5800mp. Preț -262.000Lei; 2.Teren de 
construcție intravilan situat în localitatea 
Arcuş, jud.Covasna –zona „folyam” -în 
suprafață de 7600mp PUZ -Depozite 
Vamale Arcuş. Terenurile sunt situate lângă 
depozitele vamale Arcuş, la o distanță de 
cca.250m de DN 12, ce leagă Sf.Gheorghe, 
de Miercurea Ciuc. Pret -362.000 Lei; Smog 
4X4 SRL -1.Land Rover Range Rover, an 

fabricație 2008, Diesel, 200 kw, culoare 
albastru, funcțională, caroserie cu pete de 
corodare, 406.108km -20.480Lei; 2.Dacia 
Logan, an fabricație 2008, Diesel, 1461cmc, 
50kw, functională, caroserie cu pete de 
corodare, 299.000km -4.905Lei; 3.Stoc de 
marfă -accesorii auto -21.125Lei; Mago 
Transport SRL -1.Teren intravilan, situat în 
com.Vâlcele, jud.Covasna, în suprafață de 
65.121mp. Preț 1.79Eur/mp. -116.567Euro; 
2.Fermă, situată în loc.Araci, str.După 
Garduri, nr.351, județul Covasna, înscrisă în 
CF nr.23368, nr.cad.23368-C1, a loc.Vâlcele, 
compusă din teren intravilan în suprafață 
de 4824mp, atelier depozit combustibil WC 
-235mp, şopron metalic -540mp, adăpost 
animale -873mp şi sală de muls -282mp. 
Preț total -207.385Lei. Universal Tehnopro-
iect SRL -Teren  intravilan în suprafață de 
6000mp, situat în loc.Codlea, județul 
Braşov, în apropiere de Mecanica Codlea. 
Terenul are acces auto, iar apa, canalizare, 
electricitate, gaze se af lă în apropiere 
-57.400Lei; Thomas Mobil Impex - SRL 1.
Cherestea de stejar 20mc -22.800Lei. 2.
Dispozitiv de aplicat adeziv -215Lei. Maşină 
de şlefuit Heesemann 6.475Lei. Fierăstrău 
pendular -431Lei. Enimed Prim SRL -Elec-
trocardiograf cu 12 canale BTL 08 LT EKG 
-4300Lei; Productie Frumoasa SRL -Auto-
tractor Roman forestier, an fabricație 1980, 
nefuncțional -5.225Lei; Semiremorcă trans-
port forestier -2.177Lei; Gater Banzic 
1.524Lei; Fierăstrău panglică 3.483Lei; 
Continental 2000 SPRL oferă spre vânzare 
prin negociere directă bunurile următoa-
relor societăți comerciale aflate în faliment: 
Bish Imp SRL - casă, în loc.Hătuica, com.
Catalina, nr.125, județul Covasna, compus 
din bucătărie de vară şi grădină, în supra-
față totală de 622 mp; Utilități: energie 
electrică, rețea telefonie, acces auto -drum 
asfaltat; Magor Servicii SRL -Linie de poli-
merizare/fabricație aracet, an fabricație 
1999, nefuncțională. -17.800Lei. La prețurile 
de pornire se adaugă TVA. Vânzările vor 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Sfântu Gheorghe, str.Crângului, nr. 12, bl.9, 
sc.B, ap.4, parter. Pentru participarea la 
licitație este obligatorie achiziționarea caie-
tului de sarcini. Garanția de participare la 
licitație/negociere directă este de 10% din 
prețul de pornire. Informații prin e-mail: 
contact@continental2000.ro, sau la telefoa-
nele: 0267.311.644; 0728.137.515 -şi pe 
pagina de internet: www.continental2000.ro

l Comuna Sălătrucel, Județul Vâlcea, CUI 
2541665, telefon 0250750031, fax 
0250750031 închiriază spațiul în suprafață 
de 172 mp, Școală Veche Șerbăneşti, situat 
în comuna Sălătrucel, localitatea Șerbă-
neşti, Județul Vâlcea, aparţinând dome-
niului  public, închirierea se face conform 
OUG. 57/2019 şi conform Hotărârii Consi-
liului Local nr. 5 din  data de 09.01.2020. 
Informaţiile privind documentaţia de atri-
buire: se găsesc în caietul de sarcini. Docu-
mentatia de atribuire se poate ridica de la 
sediul Primăriei comunei Sălătrucel iar  
persoanele interesate pot achita la caseria 
unității contravaloarea documentației de 
atribuire de 100 de lei în contul conceden-
tului: RO94TREZ67121070250XXXXX lei, 
cont deschis la Trezoreria  rm. Vâlcea sau se  
poate achita cu numerar la caseria Primă-
riei comunei Sălătrucel. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 11.02.2020 ora 
12,00; Data limită de depunere a ofertelor: 
24.02.2020 ora 09,00; Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfăşura în 
24.02.2020, ora 11,20, în sala de şedințe a 
Primăria comunei Sălătrucel.  Acţiunea în 
justiţie se introduce pentru soluționarea 
litigilor apărute la Secţia de contencios 
administrativ a Tribunalului Vâlcea în baza 
prevederilor Legii nr. 554/2004 legea 
contenciosului administrativ, cu modifică-
rile şi completările ulterioare.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 

persoană de contact: Primăria Municipiului 
Oradea, cu sediul în str.Piața Unirii, nr.1, 
municipiul Oradea, județul Bihor, telefon 
0259 .408 .865 ,  0259 .437 .000 ,  fax 
0259.436.276, e-mail: primarie@oradea.ro, 
cod fiscal: RO35372589. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 23 de 
imobile cu destinația de locuință, conform 
caietului de sarcini, proprietăți private ale 
municipiului Oradea, în suprafață totală de 
1.122,77mp, conform OUG nr.57 din 
03.07.2019 şi HCL nr. 859 din 31.10.2019. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale sau se 
poate consulta website-ul: www.oradea.ro, 
sectiunea -licitații. 3.2.Denumirea şi datele 
de contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: de la Serviciul Locuințe, Spații 
Comerciale din cadrul Primăriei Munici-
piului Oradea, str.Piața Unirii, nr.1, județul 
Bihor. 3.3.Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
Dacă se ridică de la sediul instituției: 40Lei/
exemplar, ce se achită la caserie, sau se 
poate descărca de pe website: fără costuri. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 31.01.2020, ora 12.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 13.02.2020, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Municipiului Oradea, str.Piața 
Unirii, nr.1, parter, ghişeele 1-2, județul 
Bihor. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat format A4. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 
14.02.2020, ora 09.00, la Primăria Munici-
piului Oradea, str.Piața Unirii, nr.1, sala de 
sedințe a Direcției Patrimoniu Imobiliar, 
etaj 2, județul Bihor. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail 
aIe instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Bihor, str.Parcul 
Traian, nr. 10, Oradea, județul Bihor, telefon 
0259.414.896, fax 0359.432.750, e-mail: 
tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 22.01.2020.

l Anunț de participare la licitația publică 
deschisă pentru concesionarea unui teren in 
suprafata de 10.000 mp situat in extravilanul 
satului Alunis, comuna Frumuseni. 1. Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon, numarul 
de fax si adresa de e-mail ale autoritatii 
contractante: Primăria Comunei Frumuşeni, 
sat Frumuşeni, nr.379, Județul Arad, telefon 
0257455250, fax 0257455252, e-mail: 
contact@frumuseni.ro. 2. Informatii gene-
rale privind obiectul concesiunii, in special 
descrierea si identificarea bunurilor care 
urmeaza sa fie concesionate: - teren ce apar-
tine domeniului privat al comunei Frumu-
seni, inscris in CF nr.303344 Frumuseni, nr. 
cad. 303344, in suprafata de 10.000 mp 
situat in extravilanul satului Alunis, comuna 
Frumuseni. 3. Informatii privind documen-
tatia de atribuire: Se regasesc in caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile 
prin care persoanele interesate pot intra in 
posesia unui exemplar al documentatiei de 
atribuire: Documentatia de atribuire a 
concesiunii se poate obtine prin cumparare 
de la sediul concedentului din sat Frumu-
seni, nr.379, com. Frumuseni. 3.2. Denu-
mirea si adresa compartimentului de unde se 
poate procura documentatia de atribuire: 
Compartimentul Urbanism si Agricol din 
cadrul Primariei comunei Frumuseni, sat 
Frumuseni, nr.379. 3.3. Costul si conditiile de 

plata pentru obtinerea exemplarului din 
documentatie: 200 lei, suma care va fi platita 
direct la casieria Primariei comunei Frumu-
seni. 3.4. Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor: 06.02.2020, ora 15.00. 4. Infor-
matii privind ofertele: Fiecare ofertant poate 
depune o singura oferta. 4.1. Termenul de 
depunere a ofertelor: 25.02.2020, ora 15.00. 
4.2. Adresa la care trebuie transmise ofertele: 
Primăria Frumuşeni, satul Frumuşeni, 
comuna Frumuşeni, nr.379, Județul Arad. 
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie 
depusa fiecare oferta: 2 exemplare, cu menti-
unea „original” si „copie”. 5. Data si locul la 
care se va desfasura sedinta publica de 
deschidere a ofertelor: 27.02.2020, ora 10.00 
la sediul Primariei comunei Frumuseni. 6. 
Denumirea, adresa, numarul de telefon, 
telefax si/sau adresa de mail a instantei 
competente in solutionarea litigiilor aparute 
si termenele pentru sesizarea instantei: 
Tribunalul Arad, Mun. Arad, Bulevardul 
Vasile Milea, nr.2, cod postal 310131, telefon 
0257250114/ 0257228908, fax 0257251700, 
tr-arad@just.ro, email registratura: 
tr-arad-reg@just.ro. Termenele pentru sesi-
zarea instantei: conform prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 7. 
Data transmiterii anuntului de participare la 
licitatie catre institutiile abilitate, in vederea 
publicarii: 22.01.2020.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional marfă- 
numele Spătar Samuel Vasile, emis de ARR 
Bucureşti. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de înmatriculare şi 
certificate constatatoare aferente firmei S.C. 
Deeamar Elegance SRL, cu J29/1687/2009, 
CUI 20229440 cu sediul in comuna 
Gorgota, sat Finari, nr.23, județul Prahova. 
Le declar nule.

l S.C. RCS Comisionar S.A., cu sediul 
social in str. Intrarea Binelui, nr.1A, biroul 
40, parter, sector 4, Bucuresti, J40/1814/1998, 
CUI RO10255613, anunta pierderea Certifi-
catului Constatator emis pentru sediul 
secundar Agentia RCS Cluj din Incinta 
Biroului Vamal, Municipiul Cluj-Napoca, 
str. Traian Vuia, nr.157, etaj 1, biroul 1, 
judetul Cluj. Certificatul se declara nul.

l Arhivdepo international SRL, persoana 
juridica romana identificata prin C.U.I. 
33286333, avand sediul in Str. Italiana, nr. 
28, sector 2, Bucuresti, anunta pierderea 
Certificatului Constatator pentru sediul 
secundar din Str. Rasaritului, nr.49, Buftea, 
Ilfov. Il declara nul.

l Pierdut Certificat Constatator nr. 31910 
din 26.06.2009 al Moldova Noua SRL, 
Lunca, Jud.Neamț, F27/1012/1992, CUI: 
2614694. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat constatator de la sediul 
social al SC Opulent by Nicolita SRL, oraş 
Făurei, strada Castanilor, cam.2, bl.A1, 
scara 1, parter, județul Brăila, J/9/914/2018, 
CUI 40301428. Declar nul.

l Pierdut Certificat de definitivare în învă-
țământ, eliberat de către Universitatea 
A.I.Cuza Iaşi, nr.9665/14.10.1987, pe 
numele Vlad Felicia. Se declară nul.

l Ion C Maria PFA, cu sediul în satul Cojo-
caru, nr.241, comuna Mogoşani, județul 
Dâmbovița, înregistrată în Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Dâmbovița, cu nr.F15/1262/2013, având 
CUI 32278103, declară pierdute: Certificat  
constatator emis în temeiul art. 17^1 alin.
(1) lit.c) din Legea nr.359/2004, eliberat în 
baza declarației pe propria răspundere, 
înregistrată sub nr.50357, din 17.12.2018, 
Rezoluția ONRC nr.14926/18.12.2018, 
Certificat de înregistrare mențiuni, din data 
de 19.12.2018.


