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OFERTE SERVICIU

l  A n g a j ă m  m u n c i t o r i  î n 
construcţii, calificaţi şi necalificaţi. 
Contract de muncă, cazare, bonu-
suri. Salariul net 2.000-5.000 Lei/
lună. Relaţii la numerele de telefon: 
0762.404.205, 0769.022.454.

l SC angajeaza soferi profesionisti 
pentru Comunitate, salar actractiv 
limba germana si engleza incepatori 
prezinta avantaj.Tel. 0749373858.

l Teatrul Dramatic ”Ion D Sîrbu” 
Petroşani organizează în data 
de 18.12.2017, ora 11.00 la sediul 
său din Petroşani, str. Mihai Viteazu 
nr.2, județul Hunedoara, în confor-
mitate  cu prevederi le  HG.
nr.286/2011, concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi de 
execuţie vacante: Economist grad I 
(studii superioare, vechime în speci-
alitate 5 ani) – 1 post; Electrician 
iluminat scenă (studii medii, 
vechime în specialitate 2 ani) - 1 
post. Data limită de depunere a 
dosarelor în vederea participării la 
concurs este 11.12.2017, ora 14.00. 
Detalii suplimentare se pot obține 
de la Robert Nagy, tel. 0254541154.

l Biblioteca Judeţeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea, cu sediul în loca-
litatea Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, 
nr.26, judeţul Vâlcea, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: şef serviciu 
Achiziţii Publice şi Managementul 
Unităţilor de Bibliotecă, gradul 
profesional II, 1 post, perioadă 
nedeterminată (conform HG 
286/23.03.2011). Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă: în 
data de 19 decembrie 2017, ora 
10.00; -Proba interviu: în data de 27 
decembrie 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: 1.Condiţii de studii şi 
competenţe: -superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul tehnic sau 
economic; -studii de masterat sau 
postuniversitare în domeniul admi-
nistraţiei publice, management ori 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei; -competenţe de 
utilizare a calculatorului -certificare 
ECDL; -certificat Expert Achiziţii 
Publice, cod COR 214946. 2.
Condiţii de vechime: minim 9 ani în 
specialitatea achiziţii publice. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 

Partea a III-a, la sediul Bibliotecii 
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, 
din Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, 
nr.26, judeţul Vâlcea, începând cu 
data de 24 noiembrie 2017 până pe 
data de 11 decembrie 2017. Relaţii 
suplimentare la sediul Bibliotecii 
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, 
din Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, 
nr.26, judeţul Vâlcea, persoană de 
contact: Dragomir Iuliana, telefon: 
0250.739.221, fax: 0250.739.221. 
Condiţiile de participare şi de 
desfăşurare a concursului, biblio-
grafia şi tematica vor fi afişate la 
sediul Bibliotecii Judeţene Vâlcea şi 
pe site-ul instituţiei: www.bjai.ro

l Societatea Naţională a Sării SA, 
Sucursala Salina Slănic, cu sediul în 
oraşul Slănic, str. Cuza-Vodă, nr. 22, 
judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea a două 
posturi de Analist cumpărări (achi-
zitor). Concursul se organizează la 
sediul sucursalei şi va consta în 
interviu. Documentele necesare 
înscrierii: -cerere înscriere la 
concurs; -curriculum vitae; -copie 
diplomă de studii. Cerinţe: -Studii 
superioare; -Peste 2 ani de experi-
enţă în domeniul achiziţiilor 
publice; -Cunoştinţe generale în 
domeniul economic, tehnic, juridic; 
-Cunoştinţe temeinice în domeniul 
legislaţiei achiziţiilor; -Cunoştinţe 
limba engleză -nivel mediu; -Cunoş-
tinţe operare PC (MS Office -Word, 
Excel, Internet Explorer); -Compe-
tenţe generale: orientare spre rezul-
tate, munca în echipă, comunicare; 
-Competenţe funcţionale: orientare 
spre client, negociere. Candidaturile 
se pot depune la sediul sucursalei 
sau pot fi transmise prin e-mail la 
adresa: slanic@salrom.ro până la 
data de 29.11.2017, ora 15.00. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0244.240.994-995, int.136. 
La concurs vor participa doar 
candidaţii care îndeplinesc condi-
ţiile stabilite în anunţ.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanța, cu sediul în 
mun. Constanța, str. Mihai Viteazu 
nr. 2B, jud. Constanța organizează, 
în temeiul H.G. nr. 286/2011, modi-
ficată şi completată, concurs pentru 
ocuparea unui post vacant, cores-
punzător funcțiilor contractuale de 
execuție după cum urmează: Servi-
ciul Economic: 1 post consilier 
gradul IA- încadrare pe perioadă 
nedeterminată. Cerinţele postului: 
-studii de specialitate: studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă, specializarea în 
domeniul economic; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 6 ani şi 6 
luni; -curs expert achiziții publice 
absolvit conform reglementărilor în 
vigoare. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 11.12.2017 inclusiv, 
ora 16 la sediul O.C.P.I. Constanța, 
secretariat. Concursul se va desfă-
şura  as t fe l :  p roba  sc r i să : 
-19.12.2017, ora 10.00, interviul: 
-27.12.2017, ora 10.00. Relații supli-

mentare:  la sediul O.C.P.I. 
Constanța, mun. Constanța, str. 
Mihai Viteazu nr. 2B, telefon 
0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro şi 
pe site-ul www.ocpict.ro.

l Centrul de Sănătate Multifuncți-
onal ,,Sfântul Nectarie” cu sediul în 
Bucureşti, bulevardul Uverturii nr. 
81, sector 6, organizează concurs 
pentru ocuparea a 8 posturi 
contractuale de execuție vacante, 
perioada nedeterminată, în data de 
18.12.2017 ora 10.00 proba scrisă şi 
interviul pe 22.12.2017- programare 
începând cu ora 10.00. Comparti-
mentul Medical: -1 post medic 
specialitatea ortopedie: studii supe-
rioare în domeniul medicină; certi-
ficat medic specialist eliberat de 
Ministerul Sănătății; certificat 
membru Colegiul Medicilor din 
România; poliță de asigurare 
pentru răspundere civilă; vechimea 
în specialitate 3 ani. -1 post medic 
specialitatea gastroenterologie: 
studii superioare în domeniul medi-
cină; certificat medic specialist 
eliberat de Ministerul Sănătății; 
certificat membru Colegiul Medi-
cilor din România; poliță de asigu-
rare pentru răspundere civilă; 
vechimea în specialitate 3 ani. -1 
post asistent medical generalist: 
studii postliceale în specialitatea 
asistent medical; certificat membru 
O.A.M.G.M.A.M.R.; aviz liberă 
practică; poliță de asigurare pentru 
răspundere civilă profesională; 
vechimea în specialitate 2 ani. -1 
post asistent medical fizioterapie: 
studii postliceale în specialitatea 
asistent medical fizioterapie; certi-
ficat membru O.A.M.G.M.A.M.R.; 
aviz liberă practică; poliță de asigu-
rare pentru răspundere civilă profe-
sională; vechimea în specialitate 2 
ani. -1 post maseur: studii medii; 
certificat tehnician maseur; 
vechimea în specialitate 1 an. Servi-
ciul Administrativ: -1 post inspector 
specialitate:  studii superioare; 
vechimea în specialitate 5 ani. 
Serviciul  Financiar, Buget, Achi-
ziții: -1 post inspector specialitate: 
studii superioare în domeniul ştiin-
țelor economice; vechimea în speci-
alitate 3 ani. Biroul Asistență 
Socială: -1 post asistent social: studii 
superioare în domeniul asistenţei 
sociale; aviz exercitare a profesiei; 
vechimea în specialitate 5 ani. 
Dosarul de înscriere la concurs se 
depune în perioada 23.11.2017- 
08.12.2017 între orele 9.00– 14.30  la 
sediul din bd. Uverturii nr. 81, 
sector 6, Bucureşti şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mente prevăzute la art. 6, secţiunea 
2, conform H.G. nr. 286/2011 *actu-
alizată. Condiţiile de desfăşurare a 
concursului: -concursul se va desfă-
şura astfel: proba scrisă/ practică/ 
interviul se va desfăşura în bd. 
Uverturii nr. 81, Bucureşti, sector 6.  
Rezultatele probelor şi a contestaţi-
ilor depuse se afişează la sediul din 
bd. Uverturii nr. 81. Bucureşti, 
sector 6. Afişarea selecţiei dosarelor 
de concurs: 12.12.2017; rezultatele 
contestaţiilor pentru selecţia de 

dosare: 13.12.2017; proba scrisă: 
18.12.2017- ora 10.00; afişarea 
rezultatelor obţinute la proba scrisă: 
19.12.2017; interviul: 22.12.2017- 
programare începând cu ora 10.00; 
afişarea rezultatelor la interviu: 
27.12.2017. Relații la telefon nr. 
0376203291 interior 518 între orele 
9.00– 14.30.

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs de recrutare în data 
de 08.01.2018, ora 10.00– proba 
scrisă, pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacantă, astfel: 
1 post consilier clasa I, grad profesi-
onal asistent din cadrul Seviciului 
Biroul Unic, Direcţia Generală 
Comunicare şi Relaţii Publice. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Sectorului 6, din Calea 
Plevnei nr. 147-149: proba scrisă în 
data de 08.01.2018, ora 10.00. 
Interviu: data şi ora vor fi comuni-
cate ulterior. Perioada de depunere 
a dosarelor de concurs: 23.11.2017– 
12.12.2017. Condiţii de participare 
pentru funcţia publică de execuţie 
de consilier clasa I, grad profesional 
asistent din cadrul Seviciului Biroul 
Unic, Direcţia Generală Comuni-
care şi Relaţii Publice: 1) Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2) Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 1 an. Dosarele de înscriere se 
pot depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţiile de participare la concurs, 
bibliografia şi atribuţiile prevăzute 
în fişa postului, se afişează la sediul 
Primăriei Sectorului 6 şi pe site-ul: 
www.primarie6.ro. Coordonate de 
contact: adresa de corespondenţă: 
Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, 
B u c u r e ş t i .  Te l e f o n /  f a x : 
0376.204.439, email: prim6@
primarie6.ro. Persoana de contact: 
Iacob Mădălina– consilier, Seviciul 
Managmentul Resurselor Umane.

l Unitatea de Asistenţă Medi-
co-Socială Rucăr, cu sediul în locali-
tatea Rucăr, str.Spitalului, nr.36, 
judeţul Argeş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Numele funcţiei: 
-Asistent social, grad profesional 
debutant; -Număr posturi: 1. 
Condiţii specifice: -studii superi-
oare, absolvite cu diplomă, speciali-
zarea Asistenţă socială; -aviz de 
exercitare a profesiei de asistent 
social; -fără vechime în specialitate; 
-Infirmieră, grad profesional debu-
tant; Număr posturi: 1: -şcoală 
generală; -curs de infirmiere orga-
nizat de Ordinul Asistenţilor Medi-
cali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România 
sau curs organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sanătăţii; 
-fără vechime în funcţie, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 19.12.2017, ora 11.00; 
-Interviul va avea loc la data de 
21.12.2017, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii generale: -are cetăţenia 
română şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime potrivit cerin-
ţelor posturilor scoase la concurs; 
-are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Unităţii de Asistenţă Medico-So-
cială Rucăr. Relaţii suplimentare la 
sediul Unităţii de Asistenţă Medi-
co-Socială Rucăr, persoană de 
contact: Sandu Cătălin, telefon: 
0248.542.200, între orele 10.00-
12.00.

l Primăria Comunei Pietroasa, cu 
sediul în localitatea Pietroasa, str.
Principală, nr.109, județul Timiş, 
CIF: 4483838, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de: -Șofer microbuz 
transport persoane, 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Pietroasa, astfel: -Proba 
scrisă în data de 19 decembrie 2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
22 decembrie 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii medii 
liceale; -vechime minim 2 ani în 
specialitatea şofer transport 
persoane; -atestat profesional trans-
port persoane, valabil la data depu-
nerii dosarului; -posesor al unui 
permis de conducere valabil la data 
depunerii dosarului, care să 
cuprindă categoria D. Candidații 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în perioada 24.11.2017-
11.12.2017, la sediul Primăriei 
Comunei Pietroasa. Relații supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Pietroasa, persoană de 
contact: Hriscu Adriana -secretar 
uat, telefon: 0256.334.780, fax: 
0256.334.608, e-mail: cpietroasa@
yahoo.com

l Primăria Comunei Bucşani, 
județul Dâmbovița, cod fiscal: 
4344490, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, în 
vederea ocupării funcțiilor publice 
de execuție vacante: 1.Inspector, 
clasa I, grad profesional „debu-
tant”, în cadrul Compartimentului 
„Cadastru, Agricol”; 2.Consilier, 
clasa I, grad profesional „debu-

Vânzătoare magazin      
alimentar, cartier 13 
Septembrie/Tudor 

Vladimirescu, program 8 
ore pe zi, în două 

schimburi, salariu 1700 lei 
net, contract muncă 

normă întreagă.                               normă întreagă.                               
Tel: 0761 639 397



II

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

Joi, 23 noiembrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

tant”, în cadrul Compartimentului 
„Asistență Socială”; 3.Referent, 
clasa III, grad profesional „debu-
tant”, în cadrul Compartimentului 
„Mediu”. Condiții de participare: a)
pentru funcția publică Inspector, 
clasa I, grad profesional „debu-
tant”, în cadrul Compartimentului 
„Cadastru, Agricol”: -absolvenți de 
studii superioare de lungă durată 
cu diplomă de licență sau echiva-
lent (adeverință de absolvire); b) 
pentru funcția publică Consilier, 
clasa I, grad profesional „debu-
tant”, în cadrul Compartimentului 
„Asistență Socială”: -absolvenți de 
studii superioare de lungă durată 
cu diplomă de licență sau echiva-
lent (adeverință de absolvire) în 
domeniul științe sociale; c)Referent, 
clasa III, grad profesional „debu-
tant”, în cadrul Compartimentului 
„Mediu”: -absolvenți de studii 
liceale cu diplomă de bacalaureat. 
Dosarele de concurs se vor depune 
la Compartimentul Resurse Umane 
al Primăriei Comunei Bucșani, 
județul Dâmbovița, în termen de 20 
zile de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Dosarele de concurs 
vor conține, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.49, 
alin.(1) din HG 611/2008, cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
27 decembrie 2017, ora 10.00; 
-Interviul va avea loc în data de 29 
decembrie 2017, ora 10.00. Probele 
tuturor concursurilor se vor susține 
la sediul Primăriei Comunei 
Bucșani, județul Dâmbovița, strada 
Principală, nr.1228. Persoană de 
contact: Rotaru Adrian, secretar 
localitate, telefon/fax: 0245.235.041, 
e-mail: primaria.bucsani@gmail.
com. Condițiile de desfășurare a 
concursurilor, bibliografia și alte 
date necesare se pot afla de la sediu 
instituției sau de pe pagina de 
internet: www.bucsani.ro

l Liceul Tehnologic „Paul Bujor” 
-din localitatea Berești, județul 
Galați, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a postului contractual vacant 
de secretar, cu 0,5 normă, conform 
HG 286/2011. Condiții specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției 
contractuale sunt: -Studii superi-
oare absolvite cu examen de 
Licență/Masterat; -Vechime în 
muncă -nu necesită. Concursul se 
va organiza conform calendarului 
următor: -11 decembrie 2017 -ora 
14.00 -data-limită depunere dosare; 
-19 decembrie 2017 -concursul; 
-Proba scrisă -ora 13.00; -Proba 
practică -ora 15.00; -Interviul -ora 
15.30. Toate detaliile privind desfă-
șurarea concursului le găsiți la 
sediul unității, din strada Trandafi-
rilor, nr.210, din Berești, județul 
Galați, telefon/fax: 0236.342.345.

l Primăria Comunei Pianu, cu 
sediul în localitatea Pianu de Sus, 
str.Principală, nr.94, comuna Pianu, 
județul Alba, organizează concurs, 

conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea a trei funcții publice 
vacante de: 1.Consilier, clasa I, grad 
profesional principal, în cadrul 
Biroului Economico-Financiar; 
2.Inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent, în cadrul Biroului 
Economico-Financiar; 3.Inspector, 
clasa I, grad profesional debutant, 
în cadrul Compartimentului Relații 
cu publicul și achiziții publice. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Pianu astfel: 
-Proba scrisă în data de 27.12.2017, 
ora 10.00; -Proba interviu: data și 
ora interviului vor fi anunțate după 
proba scrisă, la sediul instituției. 
Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: Condiţii gene-
rale: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice pentru candidații pentru 
posturile din cadrul Biroului 
Economico-Financiar: -studii  
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul economic; -Condiţiile 
minime de vechime în specialitatea 
studiilor necesare participării la 
concursul de recrutare organizat 
pentru ocuparea postului de consi-
lier, clasa I, grad profesional prin-
cipal: 5 ani în specialitatea studiilor; 
-Condiţiile minime de vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
participării la concursul de recru-
tare organizat pentru ocuparea 
postului de inspector, clasa I, grad 
profesional asistent: un an în speci-
alitatea studiilor. Condiţii specifice 
pentru candidații pentru postul de 
Inspector debutant din cadrul 
Compartimentului Relații cu 
publicul și achiziții publice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul economic, informatică, 
asistență socială sau sociologie. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 de zile de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Pianu. Relații 
suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor 
de concurs: la sediul instituției 
Pr imărie i  Comunei  Pianu. 
Persoană de contact: Căruț Aurelia 
Adriana- Inspector în cadrul 
Compartimentului Relații cu 
publicul și achiziții publice, telefon/
fax: 0258.761.111/0258.761.112, 
e-mail: primariacomuneipianu@
yahoo.com.

l Școala Gimnazială Știuca, cu 
sediul în localitatea Știuca, numărul 
105, judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Îngrijitor 
curățenie I, 2 posturi, normă 

întreagă, perioadă nedeterminată, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 19.12.2017, 
ora 14.00; -Proba interviu în data de 
21.12.2017, ora 12.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: minim 8 clase; 
-vechime: 0 ani; -domiciliul stabil în 
comuna Știuca. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale Știuca. 
Relaţii suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale Știuca, persoană de 
contact: Benzar Valentina, telefon: 
0726.693.832, fax: 0256.338.800, 
e-mail: scoala_stiuca@yahoo.co.uk. 

l Municipiul Sighetu Marmaţiei, 
cu sediul în Sighetu Marmaţiei, str.
Bogdan Vodă, nr.14, județul Mara-
mureș, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcți-
ilor contractuale vacante de 
inspector de specialitate IA din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Sighetu 
Marmației. Concursul se desfă-
șoară cu respectarea prevederilor 
HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare: -2 (două) 
posturi de inspector de specialitate 
-în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Sighetu 
Marmației. Data desfășurării 
concursului: -proba scrisă în data 
de 19.12.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 21.12.2017, ora 
10.00. Condiţii de participare: 
Generale: prevăzute în HG 
nr.286/2011 (actualizată); Specifice: 
-studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă, în 
domeniul construcții; specialitățile: 
drumuri și poduri, construcții 
hidrotehnice și specialității asimi-
late; -vechime în specialitatea studi-
ilor: minimum 9 ani. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ţiei, camera 6, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Relaţii 
suplimentare la numărul de telefon: 
0262.311.001, interior: 138.

l Școala Gimnazială „Apaczai 
Csere Janos”, cu sediul în locali-
tatea Apața, strada Mare, nr.379, 
judeţul Brașov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale temporar vacante de îngrijitor, 
normă întreagă, perioadă determi-
nată (până la data de 19.05.2019), 
conform temeiului legal HG 
nr.286/23 martie 2011. Concursul 
constă în 3 etape succesive, după 
cum urmează: -Proba scrisă (test 
grilă), în data de 12.12.2017, ora 
14.00; -Proba practică, în data de 
15.12.2017, ora 12.30; -Interviul, în 
data de 15.12.2017, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: 1.Studii gene-
rale sau studii medii; 2.Abilităţi de 
relaţionare-comunicare cu întreg 

personalul unităţii de învăţământ; 
3.Abilităţi pentru munca în echipă; 
4.Disponibilitate pentru program 
flexibil; 5.Disponibilitate pentru 
munca în două schimburi; 6.
Răspunde de starea de curăţenie și 
igienă în sectorul repartizat; 7.
Răspunde de inventarul încre-
dinţat; 8.Folosește corect ustensilele 
de lucru, precum și produsele de 
curăţenie; 9.Efectuează și alte 
sarcini trasate de către conducere în 
limita capacităţii sale fizice și inte-
lectuale și a programului de lucru; 
10.Cunoștinţe de legislaţie specifică 
locului de muncă; 11.Cunoștinţe în 
domeniul Sănătăţii și Securităţii în 
Muncă și PSI. 12.Experiență în 
activitatea de îngrijitor constituie 
avantaj vechime de minim 1 an. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale „Apaczai Csere Janos”, 
din localitatea Apața, strada Mare, 
nr.379, judeţul Brașov. Relații supli-
mentare privind conținutul dosa-
rului de înscriere la concurs, 
tematică și bibliografie se obțin la 
sediul Școlii Gimnaziale „Apaczai 
Csere Janos” Apața, persoană de 
contact: Moraru Emil (director), 
telefon:  0727.396.039,  fax: 
0268.284.502, e-mail: scoalaga-
pata@yahoo.com.

CITAȚII  
l Se citează pârâții: Diaconu 
Marius Daniel cu domiciliul în sat 
Coșoveni,  str.  Prof.  Ștefan 
Constantin, nr. 23, com. Coșoveni, 
jud. Dolj și Diaconu (fostă Purcă-
rescu) Sineta-Nicoleta, cu domici-
liul în sat Coșoveni, str. Prof. Ștefan 
Constantin, nr.23, com. Coșoveni, 
j u d .  D o l j ,  î n  d o s a r u l  n r. 
821/99/2014/a1 aflat pe rolul Tribu-
nalului Iași, cu termen de judecată 
în data de  25.01.2018 ora 09:00 
având ca obiect atragerea răspun-

derii materiale a administratorului 
statutar al debitorului SC DPI 
Services Security SRL în conformi-
tate cu prevederile art. 138 din 
Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei.

l Reclamantul Cristea Teodora 
Gabriela, cheamă în judecată pe 
pârâtul Cristea Nicușor, pentru 
divorţ cu minori, la Judecătoria 
Sector 6 București, pentru termenul 
din data de 06.12.2017.

l Se citează apelata Resceanu 
Ioana Codruţa la Tribunalul Hune-
doara, ora 9.00, în dosarul civil 
9485/278/2017 la data de 14.12.2017 
pentru ordonanţa prezidenţială.

l Se citeaza parata Corutiu Maria 
cu domiciliul necunoscut in contra-
dictoriu cu reclamantii Berende 
Valentin si Berende Victoria in dos. 
nr. 1173/265/2017 al Judecatoriei 
Nasaud cu termen de judecata in 
13.12.2017.

l Societatea BSB FASHION SA, 
persoană juridică română, cu sediul 
social în București, Sector 4, str.
Bibescu Vodă, nr. 5, bloc P5A, sc.A, 
e t . 4 ,  a p . 2 4 ,  n r . O R C : 
J40/16927/2003, CUI:RO15985244, 
prin av. Bosoanca Sorina, în calitate 
de Proprietară a imobilului situat în 
București, Sector 3, Str.Drumea-
gului, nr.28, vecin cu proprietatea 
situată la adresa București, str.
Drumeagului, nr.30, Sector 3, în 
conformitate cu art.27 din Normele 
de aplicare a legii nr. 50/1991 
RENOTIFICĂ ȘI REINVITĂ pe 

Ministerul Finanțelor Publice. 

Agenția Națională de Adminis-

trare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice 

Ploiești. Administrația Județea-

nă a Finanțelor Publice Praho-

va. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Bușteni. Anunț licitație. A.J.F.P. 

Prahova - S.F.O. Bușteni anunță 

organizarea licitației privind 

vânzarea unui bun mobil, auto-

turism marca Mercedes Benz 

203K, an fabricație 2008, cu-

loare negru, la sediul din oraș 

Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 

3, în data de 05.12.2017, ora 

13.00. Bunul mobil este propri-

etatea debitorului TĂTAR 

MARIA MANUELA, cu domiciliul 

fiscal în localitatea Sinaia, str. 1 

Mai, nr. 25, bl. 9, et. 4, sc. A, ap. 

17, județul Prahova. Prețul de 

pornire al licitației este de 

14.424 lei, exclusiv TVA. 

Anunțul nr. 49539/22.11.2017 

poate fi consultat la sediul 

organului fiscal, la primărie, pe 

site-ul ANAF (licitații) și pe 

pagina de facebook ANAF - 

Anunțuri valorificare bunuri. 

Pentru date suplimentare 

privind condiții de participare și 

actele necesare la depunerea 

ofertelor, puteți apela nr.        

de telefon 0244.320.155, 

persoană de contact: Aldea 

Cristin.

ANAF - Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice 

Ploiești - A.J.F.P. Prahova - 

S.F.O. Bușteni, anunță orga-

nizarea licitației privind vânza-

rea urmatoarelor bunuri mobile 

proprietatea debitorului S.C. 

MIT KARLA VAL TRUST S.R.L.: 

Excavator Atlas 1404, an fabri-

cație 1997 - preț 51.094 lei. 

Prețul de vânzare nu conține 

T.V.A. Licitația  se va desfăsura 

la sediul organului fiscal din 

Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 

3, jud. Prahova în ziua de 

07.12.2017, ora 12.	00. Anun-

țul nr. 49522/22.11.2017 poate 

fi consultat la sediul organului 

fiscal, la primărie și pe site-ul 

ANAF (licitații). Pentru date 

suplimentare privind condiții de 

participare și acte necesare la 

depunerea ofertelor puteți 

apela nr. de telefon 0244. 

320155, persoană de contact 

Mihai Voicu.
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orice persoană, fizică sau juridică, 
care pretinde şi dovedeşte că are un 
drept de proprietate asupra imobi-
lului situat în Bucureşti, str. 
Drumeagului, nr. 30, Sector 3, de a 
se prezenta în orice zi lucrătoare 
până la data de 10.12.2017 în inter-
valul orar 15.00-18.00 la sediul 
Cabinetului de avocat Bosoancă 
Sorina, B-Dul.Camil Ressu, nr.1, 
bloc 14B, scara 2, ap.63, Sector 3- 
Bucureşti, cod poştal 031731, mail: 
sorinabosoanca@yahoo.com, tel/
fax: 021.367.24.43, tel.0729.961.222 
pentru studierea documentaţiei 
tehnice în vederea exprimării acor-
dului în calitate de vecin pentru 
obţinerea de către BSB FASHION 
SA a autorizaţiei de construire pe 
t e r e n u l  p r o p r i e t a t e a  B S B 
FASHION SA situat la adresa: 
Bucureşti, Sector 3, Str.Drumea-
gului, nr.28, a unui imobil cu desti-
naţia de locuinţe, regim de înălţime 
S+P+2E+M şi împrejmuire, potrivit 
Certificatului de Urbanism nr. 
1743/14.07.2016 emis de Primăria 
Sector 3 Bucureşti.

l Se citeaza paratii cu domiciliul 
necunoscut: Bumbu Docea, Cosma 
Dumitru, Cosma Ioan, Cosma 
Firoana, Catiul Floarea, Ciorceriu 
Gavril, Chitul Firoana, Daraban 
Andrei, Daraban Ilie, Daraban 
Susana, Daraban Vasile, Daraban 
Ioana, Daraban Isidor, Daraban 
Rafila, Daraban Valeriu, Daraban 
Maria, Daraban Firoana, Daraban 
George, Daraban Victoria, Epure 
Ioan, Pop Eleonora, Epure Grigore, 
Epure Varvara, Epure Vasile, Epure 
Aurica, Epure Saveta, Epure 
Gavrila, Epure George, Epure 
Nicolae, Epure Raveca, Epure 

Maria, Epure Elisabeta, Epure 
Victoria, Ilovan Maria, Ilovan 
Raveca, Ilovan Victoria, Ilovan 
Ioan, Ilovan Rafila, Ilovan Maca-
veiu, Ilovan Firoana, Marginean 
Teofil, Marginean Augustin, Miti-
tean Pant i l imon,  Mit i tean 
Grigore, Mititean Macedon, Miti-
tean Gavrila, Mititean George, 
Mititean Rodovica, Mititean Onita, 
Mititean Marinka, Marginean 
Teofil, Nicolae Ana, Pop Rodovica, 
Pop Eleonora, Pop Maria, Pop 
Paraschiva, Ros Stefan, Ros 
Viorica, Salvan Firoana, Sarb 
Saveta, Spermezan Nastasia, Sper-
mezan Maria, in contradictoriu cu 
reclamantul Epure George-Marius 
in dosarul 1350/265/2017 al Judeca-
toriei Nasaud cu termen de jude-
cata in 17.01.2018.

SOMAȚII
Avand in vedere ca prin actiunea 
civila ce face obiectul dosarului nr. 
17571/55/2017 al Judecatoriei Arad, 
reclamanta Roman Vasilea solicita 
dobandirea prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate privata asupra 
imobilului inscris in CF nr. 305455 
Siria (CF vechi 8096), cu nr. top 
2220/b, constand teren intravilan in 
suprafata de 1.077 mp, situat in com. 
Siria, Str. Vlad Tepes nr. 995, imobil 
asupra caruia in cartea funciara sunt 
mentionati ca proprietari numitii 
Mos Ioan si Mos Ioana, invitam pe 
cei interesati sa faca opozitie fata de 
aceasta actiune, in termen de o luna 
de la afisarea prezentei somatii, in 
caz contrar urmand a se trece la 
judecarea cauzei. Termen de jude-
cata fixat in cauza: 18 ianuarie 2018 
– ora 09:30, sala 146.

DIVERSE  
l Leavis Cont IPURL, in calitate 
lichidator notific deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei 
privind pe debitoarea SC Avi 
Biona&Co SRL, cu sediul Ploiesti, 
str. Constantin Brezeanu, nr. 3, bl 
.205, sc. A ,Ap. 2, jud. Prahova, 
dosar 8154/105/2017 Tribunal 
Prahova. Termene: termen pentru 
depunerea actelor de catre debi-
toare conf. art. 67 alin din lege 
23.11.2017, termenul pentru depu-
nerea opozitiilor de catre creditori 
10 zile de la primirea notificarii si 
termenul pentru solutionarea opozi-
tiilor 5 zile dupa formularea opozi-
t i i lor,  inregis trare  creante 
27.12.2017, verificare creante si 
afisare tabel preliminar 08.01.2018, 
solutionare contestatii si definiti-
vare tabel 30.01.2017. Adunarea 
creditorilor 12.01.2018 ora 14:00 la 
sediul lichidatorului. Relatii la 
t e l e f o n  0 7 2 3 8 8 0 6 1 7 , 
e-mail: voichita_onofrei@yahoo.
com.

l SC Costi Zootehnia SRL titular 
al proiectului “Construire adapost 
deschis pentru animale” anunta 
publicul interesat asupra luarii 
deciziei etapei de incadrare – Nu se 
supune evaluarii impactului asupra 
mediului – de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Arad in cadrul 
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului si de evaluare 
adecvata, pentru proiectul menti-
onat mai sus, propus a fi imple-
mentat in localitatea Arad, 
intravilan spre Iratos, jud. Arad. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot 

fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mwediului din 
Arad, Str. Splaiul Mures, FN, jud. 
Arad, de luni pana vineri, intre 
orele 08-16, precum si la urmatoare 
adresa de internet: www.apmar.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 5 zile de la data publi-
carii prezentului anunt, pana la 
data de 28.11.2017.

l SC Real Estate Ver Invest SRL, 
avand domiciliul in municipiul 
Bucuresti, sector 4 sos. Oltenitei, nr. 
162, bl. 3, sc. 5, et. 5, ap. 177, titular 
al planului P.U.Z.-Ansamblu locu-
inte P+1+M, Functiuni Comple-
mentare, Amenajare circulatii si 
utilitati, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T17, P43/1/15, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a Avizului de 
Oportunitate pentru PUZ-An-
samblu locuinte P+1+M, Functiuni 
Complementare, Amenajare circu-
latii si utilitati. Documentatia  
putand fi consultata pe site-ul 
Primariei Comunei Berceni. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul Primariei Comunei 
Berceni, cu  sediul in judetul Ilfov, 
str.B-dul. 1Mai, nr.233, (tel. 021/365 
1968), de luni pana vineri, intre 
orele 09:00-14:00, incepand cu data 
de 24.11.2017.

l Gheorghe Paraschiva, avand 
domiciliul in judetul Ilfov, comuna 
Berceni, strada Progresului nr.18 
titular al planului P.U.Z.-Ansamblu 
locuinte P+1+M, Functiuni Comple-
mentare, Amenajare circulatii si 
utilitati, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T22, P53/10, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a Avizului de Oportuni-
tate pentru PUZ-Ansamblu locuinte 
P+1+M, Functiuni Complementare, 
Amenajare circulatii si utilitati. 
Documentatia  putand fi consultata 
pe site-ul Primariei Comunei 
Berceni. Observatii /comentarii si 
sugestii se primesc in scris la Biroul 
de Urbanism in cadrul Primariei 
Comunei Berceni, cu  sediul in 
judetul Ilfov, str.B-dul. 1 Mai, nr.233, 
(tel. 021/365 1968), de luni pana 
vineri, intre orele 09:00-14:00, ince-
pand cu data de 24.11.2017.

l Neagu Victor,  avand domiciliul 
in orasul Popesti-Leordeni, str.
Oituz, nr.51 titular al planului 
P.U.Z.-Ansamblu locuinte P+1+M, 
Functiuni Complementare, Amena-
jare circulatii si utilitati, localitatea 
Berceni, judet Ilfov, T20, P49/4/2, 
anunta publicul interesat asupra   
depunerii solicitarii de obtinere a 
Avizului de Oportunitate pentru 
PUZ-Ansamblu locuinte P+1+M, 
Functiuni Complementare, Amena-
jare circulatii si utilitati. Documen-
tatia putand fi consultata pe site-ul 
Primariei Comunei Berceni. Obser-
vatii /comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul Primariei Comunei 
Berceni, cu  sediul in judetul Ilfov, 
str.B-dul. 1 Mai, nr.233, (tel. 021/365 
1968), de luni pana vineri, intre 
orele 09:00-14:00, incepand cu data 
de 24.11.2017.

l Dosar nr. 16342/231/2016. Jude-
cătoria Focşani. Secţia civilă. 
Şedinţa publică din data de 
22.09.2017. Sentinţa civilă nr. 
6078/2017 în numele legii, hotă-
răşte. Admite cererea formulată de 
reclamanta Rusu Lina CNP 
2600212390704 cu domiciliul în 
mun. Iaşi, Str. Vitiultori Nr. 22, 
Judeţ Iaşi în contradictoriu cu 
pârât Măric Ion prin Baroul 
Vrancea la av. Filote Cătălina cu 
sediul în mun. Focşani, jud. 
Vrancea, având ca obiect acţiune în 
constatare. Constată că s-a prescris 
dreptul pârâtului de a cerere execu-
tarea silită a sultei, în cuantum de 
53.431.647 lei vechi, instituită în 
favoarea acestuia prin sentinţa 
civilă nr. 2130/22.06.2005 pronun-
ţată de judecătoria Focşani în 
dosarul nr. 226/2005 modificată 
prin decizia civilă nr. 73/16.02.2006, 
pronunţată de Tribunalul Vrancea 
în dosarul nr. 1177/C/2005. 
Constată stinsă ipoteca legală 
înscrisă pe numele pârâtului în 
Cartea funciară nr. 54237 Comuna 
Vânători. Dispune rectificarea 
Cărţii funciare nr. 54237 Comuna 
Vânători în sensul radierii ipotecii 
legale înscrise pe numele pârâtului. 
Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli 
de judecată. Cu drept de apel în 30 
de zile de la comunicare, care se va 
depune la Judecatoria Focşani, sub 
sancţiunea nulităţii. Pronunţată în 
şedinţă publică, astăzi, 22.09.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Executări Silite 

Cazuri Speciale. Direcția Operativă de Valorificare Bunuri Confiscate. Compartimentul de Valorificare 

Bunuri Confiscate Regional Ploiești. Nr. A_VPL 274 din 17.11.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor 

mobile. Anul 2017, Luna Noiembrie, Ziua 17. În temeiul prevederilor art. 9, alin. (1) din Ordonanța 

Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, 

potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, coroborat cu art. 20, alin. (1), art. 23 și art. 30, 

alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

O.G. nr. 14/2007, se face cunoscut că în localitatea Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 6, camera 608, 

județ Prahova, la sediul Compartimentului de Valorificare Bunuri Confiscate Regional Ploiești, se vor vinde 

prin licitație publică următoarele autovehicule în ziua de 05, luna decembrie, anul 2017, ora 10:00, astfel: 

1. Audi Q7, 4L XBTRQ1, cu hayon, an 2008, 4.200 cc, motorină, km. bord 205.537, ss WAUZZZ 

4L18D012312, culoare alb, 240 kw, nr. înmatriculare IL-82-SNA, preț de pornire 42.700 lei (TVA inclus); 2. 

Audi A6, 4F LBDWF1, an 2005, 2.393 cc, benzină, 130 kw, ss WAUZZZ4F25N011010, km. bord 146.354, 

gri, nr. înmatriculare IL-89-VPG, preț de pornire 10.500 lei (TVA inclus); 3. Audi A4 Quattro 1,8T, an 2003, 

1.781 cc, benzină, 140 kw, ss WAUZZZ8E73A327640, km. bord 162.460, portocaliu, nr. înmatriculare CJ-

50-FOX, preț de pornire 5.800 lei (TVA inclus); 4. Citroen Berlingo GCWYB, an 2004, 1.868 cc, motorină, ss 

VF7GCWJYB94121493 , km. bord 298.065, alb, nr. înmatriculare B-82-DDB, preț de pornire 5.800 lei (TVA 

inclus); 5. Renault Scenic, an 2000, 1.898 cc, motorină, ss VF1JAONN520936821, km. bord 277.480, 

verde, nr. P 1522 BB, înmatriculată Bulgaria, preț de pornire 1.200 lei (TVA inclus); 6. Ford Galaxy, an 

2000, 1.896 cc, motorină, ss WFOGXXPSSGYY12573, km. bord 217.789, albastru, nr. înmatriculare TR-

79-DNY, preț de pornire 8.251 lei (TVA inclus). * Autovehiculele se pot vizualiza în parcul auto A.N.A.F. din 

com. Pantelimon, județul Ilfov, Șoseaua de Centură nr. 228. Pasul de licitație se stabilește în procent de 5% 

din prețul de pornire al licitației. Persoanele interesate de cumpărarea bunurilor sunt invitați să depună la 

registratura D.G.R.F.P. Ploiești din strada Aurel Vlaicu nr. 22, municipiul Ploiești, județ Prahova, până în ziua 

precedentă termenului de vânzare, 04.12.2017, ora 13.00, următoarele documente: cerere de înscriere la 

licitație; dovada plății garanției de participare la licitație, reprezentând cel puțin 10% din valoarea de 

pornire a licitației, în contul RO92TREZ521500529X014956, deschis la Trezoreria Ploiești, beneficiar 

D.G.R.F.P. Ploiești, CUI 2844936; copie act de identitate (pentru persoanele fizice române); copie pașaport 

sau carte de identitate (pentru persoane fizice străine); copie certificat unic de înregistrare eliberat de 

O.R.C. (pentru persoanele juridice române); act de înmatriculare tradus în limba română și legalizat 

(pentru persoanele juridice străine); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (dacă este 

cazul) și dovada emisă de creditorii fiscali că nu sunt obligații fiscale restante (buget de stat și buget local). 

Lipsa oricărui document duce la neacceptarea ofertantului la licitație. Relații suplimentare se pot obține la 

sediul C.V.B.C. regional Ploiești, la adresa de mai sus sau la nr. telefon 0244.407710, int. 753.
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Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Joi, 23 noiembrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
S.C. “Antrepriza de Constructii 
Montaj Nr. 1” (ACM 1) S.A., 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor în 
ziua de 07.12.2017, ora 10.00 la 
sediul societăţii din b-dul Ion Miha-
lache nr. 323A, sector 1, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
vânzării imobilului situat în b-dul 
Ion Mihalache nr. 323A, sector 1 
Bucureşti; 2. Diverse. În cazul în 
care nu se întruneşte cvorumul, a 
doua A.G.E.A. va avea loc în ziua 
de  11.12.2017 în acelaşi loc şi la 
aceeaşi oră.

LICITAȚII  
l Primaria orasului Cernavoda, str.
Ovidiu nr.11, jud. Constanta, 
t e l e f o n / f a x  0 2 4 1 4 8 7 1 2 1 , 
0241239578, primaria@cernavoda.
ro,  organizeaza in data de 
14.12.2017, ora 10:00, licitatie 
publica pentru  vânzarea terenu-
rilor: - teren în str.Salcamilor, 
F.N.,Lot 1, în suprafaţă de 300 mp, 
- teren în str.Crinului, nr.3, langa 
ap.nr.3,  în suprafaţă de 99 mp, - 
teren în str.Luceafarului, nr.2, lot 
14/1, în suprafaţă de 269 mp, 
persoanele interesate pot solicita 
documentatia de atribuire, contra-
cost, de la Compartimentul 
Cadastru din cadrul Primariei, 
incepand cu data de 24.11.2017. 
Data limita pentru solicitarea clari-
ficarilor este 08.12.2017. Data 
pentru depunerea ofertelor, la 
Centrul de Informare pentru Ceta-
teni din cadrul Primariei, este de 
13.12.2017, ora 15:00. Plicurile cu 
oferte se vor deschide in data de 
14.12.2017, ora 10:00, in sala 10 din 
cadrul Primariei Cernavoda. 
Persoana de contact – Cioară 
Mirela.

l Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Brăila, cu sediul în Brăila, 
str. Dimitrie Bolintineanu nr. 7, 
anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică deschisă cu strigare în data 
de 11.12.2017, ora 11,00 la sediul 
menţionat, a următoarelor bunuri: 
Denumire, Cant., Preţ unitar: 
Laptop Toshiba Satelite C855, 2 
buc., 800 lei; Calculator PC Fujitsu 
Siemens Celsius, 5 buc., 400 lei; 
Calculator HP Compaq DC 7700, 4 
buc., 400 lei; Laptop HP Compaq 
EVO, 1 buc., 400 lei; Imprimantă 
Laser HP 1100, 1 buc., 70 lei; Impri-
mantă Epson, 1 buc., 80 lei; Telefon 
mobil Nokia 6303, 1 buc., 20 lei; 
Anexă calculator, 1 buc., 20 lei; 
Aspirator Philips, 1 buc., 50 lei. 
Bunurile pot fi văzute la sediul 
I.T.M. Brăila, din strada D. Bolinti-
neanu nr. 7. Relaţii se pot obţine la 
telefon/fax 0239/611589. La licitaţie 
poate participa orice persoană fizică 
sau juridică potenţial cumpărătoare 
care prezintă până în data de 
05.12.2017 următoarele documente: 
chitanţa de achitare la casieria ITM 
a sumei de 170 lei, reprezentând 
cota de cheltuieli participare, copie 
de pe certificatul de înmatriculare la 

Registrul comerţului şi codul unic 
de înregistrare pentru persoanele 
juridice sau actul de identitate 
pentru persoanele fizice. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va repeta 
în ziua de 18.12.2017, iar preţurile 
de vânzare vor fi diminuate cu 20%. 
Dacă bunurile nu vor fi adjudecate 
licitaţia se va desfăşura în data de 
27.12.2017, iar preţurile de pornire 
a licitaţiei vor fi scăzute cu 40% din 
valoarea iniţială a preţului de 
pornire. Instituţiile publice intere-
sate pot solicita transmiterea fără 
plată a bunurilor menţionate până 
pe data de 04.12.2017, în conformi-
tate cu prevederile Anexei nr.1 pct.5 
din HG nr. 841/1995 cu modificările 
şi completările ulterioare. Menţi-
onăm că nu pot participa la licitaţie, 
în calitate de cumpărători, membrii 
comisiei de evaluare, membrii comi-
siei de licitaţie şi nici soţul (soţia), 
fraţii, copiii şi părinţii acestor 
membri.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a activului aflat in 
p a t r i m o n i u l  d e b i t o a r e i , 
respectiv Hotel Restaurant – „Casa 
Rotaru”,  situat  in Ploiesti, str. 
Oborului, nr. 27, jud. Prahova (zona 
Obor – magazin Dedeman - mall 
AFI), inscris in CF nr. 125774 a 
mun. Ploiesti, constructie compusa 
din D+P+1E+3Mansarde, in supra-
fata de 1922,44 mp, finalizata in 
2007, la pretul de 372.750 euro 
exclusiv TVA, ce se va achita in lei 
la cursul euro de la data efectuarii 
platii. Daca cumparatorul este o 
persoana inregistrata in scopuri de 
TVA, se va aplica taxarea inversa si 
pretul nu va fi purtator de TVA. 
Hotelul dispune de 50 de camere de 
cazare si 3 apartamente, receptie, 
restaurant, bar si bucatarie la parter, 
iar la demisol crama si bucatarie 
rece. Structura constructiva a hote-
lului este cu fundatii din beton 
armat, inchideri perimetrale din 
BCA, compartimentări interioare 
din zidarie de BCA, acoperisul cu 
tabla Lindab si dispune de utilitati: 
electricitate, apa, gaz, canalizare. 
Constructia este edificata pe un 
teren proprietatea asociatului 
Rotaru Valentin in suprafata de 697 
mp pentru care se organizeaza lici-
tatie publica de catre BEJ Pana 
Victor cu pret de pornire al licitatiei 
de 54.750 euro. Licitatia publica are 
loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 18.09.2017 si a 
Caietului de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
25% din cel stabilit in noul raport 
de evaluare. Avand in vedere ca 
BEJ Pana Victor a stabilit in luna 
decembrie 2017 o singura zi de lici-
tatie pentru valorificarea terenului 
- data de 21.12.2017, orele 11.00, se 
stabileste prin prezentul anunt 
sedinta de licitatie publica pentru 
Hotelul Restaurant – „Casa 
Rotaru” in data de: 21.12.2017, 
orele 13.00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. 

Relatii suplimentare se obtin de la 
lichidatorul judiciar la telefon 
0344104525 si din caietul de sarcini 
ce se poate procura de la sediul 
acestuia la pretul de 3000 lei fara 
TVA.

l Primăria Municipiului Bistriţa 
organizează în data de 19.12.2017, 
ora 13,30, respectiv ora 14,00, la 
sediul din Piaţa Centrală, nr.6, lici-
taţie publică cu strigare pentru 
vânzarea spaţiiIor situate în: 
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr.37, 
parter, ap.4; Bistriţa, str.Nicolae 
Titulescu, nr.13, parter, ap.7; 
Bistriţa, str.Nicolae Titulescu, nr.22, 
et.1 şi mansardă ap.2; Bistriţa, str.
Nicolae Titulescu, nr.22, et.1, ap.3; 
Bistriţa, str.C-tin Dobrogeanu 
Gherea, nr.10. Documentele licita-
ţiei se pot procura de la Primăria 
municipiului Bistriţa, Direcţia 
Patrimoniu, str.Gh.Şincai, nr.2, 
începând cu data de 28.11.2017, ora 
9,00. Ofertele se vor depune la 
Registratura Primăriei municipiului 
Bistriţa, strada Gh.Şincai, nr.2, 
până la data de 18.12.2017, ora 
15,30. Vizitarea spaţiilor se va putea 
face  începând cu data  de 
03.12.2017, în fiecare zi de marţi 
între orele 10,00-11,00 şi joi între 
orele 15,00-16,00. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0263.232.391 sau 
0263.223.923 int.265. Primar, 
Ovidiu Teodor Creţu.

l Invitatie pentru licitatie Titlul 
proiectului consolidarea şi restau-
rarea clădirii monument „Cazinoul 
Băilor” cu schimbarea destinației 
în centru muzeal „Cazinoul Băilor” 
1.Informatii generale privind solici-
tantul: Autoritatea Contractanta: 
Fondul Bisericesc Ortodox Român 
al Bucovinei, cu sediul in  Munici-
piul Suceava, Str. Ion Voda 
Viteazul, nr. 2, Cod postal 720034, 
Judetul Suceava. 2.Denumirea, 
obiectul si locul de prestare a servi-
ciilor: Servicii de consultanta in 
managementul investitiei in cadrul 
proiectului consolidarea şi restau-
rarea clădirii monument „Cazinoul 
Băilor” cu schimbarea destinaţiei 
în Centru Muzeal „Cazinoul 
Băilor”, loc de implementare al 
proiectului in judet Suceava, Muni-
cipiul Vatra Dornei, Str. Republicii, 
nr. 5, Cod postal 725700. Locul de 
prestare a serviciilor: Municipiul 
Suceava, Str. Ion Voda Viteazul, nr. 
2, Cod postal 720034, Judetul 
Suceava. 3.Tipul si durata contrac-
tului: Contract de servicii, cu o 
durata de prestare de 48 de luni. 4. 
Valoarea estimata: 494.000,00 lei 
fara TVA. 5. Data si ora limita de 
depunere a ofertelor:  14 zile de la 
data transmiterii invitatiilor/publi-
car i i  anuntu lu i ,  r e spec t iv 
08.12.2017, ora 12:00. 6.Formalitati 
care trebuie indeplinite de opera-
torii economici in legatura cu parti-
ciparea la procedura: Respectarea 
documentatiei specificatii tehnice, 
intocmita conform OMFP 1284/ 
2016 privind aprobarea procedurii 
competitive aplicabile solicitantilor 
/beneficiarilor privati pentru atribu-
irea contractelor de furnizare, 

servicii sau lucrari finantate din 
fonduri europene, care poate fi 
ridicata de la sediul solicitantului, 
adresa Municipiul Suceava, Str. Ion 
Voda Viteazul, nr.2, Cod postal 
720034, Judetul Suceava, zilnic 
intre orele 8:00-16:00, pana la data 
si ora limita de depunere a ofer-
telor, respectiv 08.12.2017, ora 
12:00. 7. Pogramul in cadrul caruia 
se va solicita  finantare pentru 
realizarea investitiei: rogramul 
Operational Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 5 –Imbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, 
protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, Prioritatea 
de investiții 5.1 –Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvol-
tarea patrimoniului natural şi 
cultural. 8. Persoana de contact: 
C i p r i a n  D u m i t r u  M u s c ă , 
tel.0749.124.526, email: fondbis@
arhiepiscopiasucevei.ro. 9. Temei 
legal de  atribuire a contractului de 
servicii: OMFP 1284/ 2016 privind 
aprobarea procedurii competitive 
aplicabile solicitantilor/beneficia-
rilor privati pentru atribuirea 
contractelor de furnizare, servicii 
sau lucrari finantate din fonduri 
europene.

l Subscrisa, SC Sanitinstal Cucu 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
C.D. Ionescuu, nr. 2, bl. XF12, sc. 3, 
et. 4, ap.14, jud. Mehedinţi, CIF: 
15233950, J25/82/2003, aflată în 
procedura de faliment, dosar nr. 
5003/101/2013 prin lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL, 
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
scoate la vânzare la pretul dimi-
nuat cu 25% fata de pretul stabilit 
prin raportul de evaluare: - Bun 
imobil: -Spatiu comercial cu o Arie 
contruită de 63,25 mp şi o Arie 
utilă de 47,52 mp situat in loc. Dr. 
Tr. Severin, str. Traian, nr. 210, 
judetul Mehedinti la pretul de 
pornire a licitatiei de 15.075,00 
euro. (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Valoarea nu 
include T.V.A.
Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil * spatiu 
comercial * descris anterior, o 
reprezintă sentinţa nr. 838 din data 
de 07.11.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic în 
dosaru l  de  in so lvență  nr. 
5003/101/2013. Licitatia va avea loc 
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi 
în data de 12.12.2017 orele 13,00. 
Participarea la licitaţie este condiţi-
onată de consemnarea la Raiffeisen 
Bank Sucursala Dr. Tr. Severin, 
până la începerea licitaţiei a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei precum şi a 
caietului de sarcini. Nr. cont: 
RO26RZBR0000060009935150. 
Relaţii suplimentare la telefoanele 
0 7 5 2 8 1 9 0 5 1 ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 , 
0252354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro, Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL, 
prin ec. Emil Popescu.

PIERDERI  
l Pierdut carnet de student eliberat 
de UVT pe numele Fabian Simona 
Cristina. Il declar nul.

l Senior Consultant Barcanescu 
SRL, Bucuresti, sector 2, str.Tunari, 
nr.31, Cam.1, CUI 32611509, 
J40/15726/2013, declar pierdute 
Certificatul de Inregistrare 
B2852110 din 23.12.2013 si Certifi-
catul Constatator nr.465454 din 
19.12.2013. Declar nule. 

l Pierdut carnet student si legiti-
matie student pe numele Leştean 
Dragoş, fac. Titu Maiorescu. Declar 
nule. 

l Am pierdut declaratia privind 
adaosul comercial al societatii 
Dominique Expres SRL, RO 
29992543. 

l Pierdut două ştampile de socie-
tate cu înscrisurile Societatea 
Comerciala- Insaterm Total SRL- 
Bucuresti- Romania, numărul 2 şi 
numărul 3. Se declară nule. Folo-
sirea lor sau refacerea înscrisurilor 
şi numerelor se pedepseşte conform 
legii.

l Mărgărit Mihalache Maria 
pierdut buletin identitate emis de 
Secţia 24 Poliţie Bucureşti şi card 
sănătate C.N.A.S.

l Pierdut certificat constatator 
Nr.27603 din 05.11.2005 pe numele 
societatii Ahmad Jaza Trading 
SRL, J15/659/2011, CIF29179991. 
Declar nul

l Airvent Engineering SRL cu 
sediul in Bucuresti, sector 4, Sos. 
Oltenitei, nr.8, bl.2A, sc.1, ap.44, 
CUI 34042515, J40/1064/2015, 
declaram pierdut Certificatul de 
Inregistrare al firmei, seria B 
nr.3024768 din 30.01.2015 emis de 
Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Bucuresti. Il 
declaram nul.

l Munte Clar S.R.L. cu sediul in 
sat Filipestii de Targ, comuna Fili-
pestii de Targ nr.963, judet Prahova, 
inregistrata in Registrul Comertului 
sub nr. J29/717/2000, avand CUI 
13302760, declar pierdut certificatul 
constatator de autorizare a activi-
tatii din data de 12.08.2008privind 
sediul social. Se declara nul.
 
l Subscrisa S.C. Georgi Tosun 
Impex S.R.L. înregistrată la Regis-
trul Comerţului J40/5544/1996, 
Cod Fiscal RO 8597827, declar 
pierdută adresa ANAF (nr. de 
ordine) pentru punctul de lucru din 
str. Tache Ionescu nr. 8, la casa de 
m a r c a t  m a r c a  T O T A L 
J,S/N:VF206217.

l Pierdut legitimaţie de student 
eliberată de Facultatea de Inginerie 
a Instalaţiilor pe numele Proşcan 
Livia- Natalia.




