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interesaţi sunt invitaţi să facă opoziţie, 
cu precizarea că, in caz contrar, in 
termen de 30 zile de la emiterea celei 
din urmă publicaţii se va trece la jude-
carea cererii. Dată, azi 18.10.2018.

ADUNĂRI GENERALE  
l I.Administratorul Unic al Conef 
S.A. (denumita în continuare “Socie-
tatea”), cu sediul în Bucureşti, Splaiul 
Unirii nr. 64, etaj 1, Sector 4, România, 
înmatriculată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/377/1991, CUI RO 1555107 
convoacă în temeiul art. 117 din Legea 
nr. 31/1990 privind societăţile, republi-
cată, Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor înscrişi în Registrul 
Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei 
de 16 noiembrie 2018, considerata dată 
de referinţă, pentru data de 27 noiem-
brie 2018, la orele 11:00, la sediul Socie-
tăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64, 
etaj 1, Sector 4, România. În cazul în 
care la data menţionată nu se întru-
neşte cvorumul de prezenţă prevăzut 
de Actul constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează în temeiul art. 
118 din Legea 31/1990, republicată, cea 
de-a doua Adunare Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor pentru data de 28 
noiembrie 2018, la orele 11:00 la sediul 
Societăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii 
nr. 64, etaj 1, Sector 4, Romania. II. 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor este 
următoarea: 1. Aprobarea modificării 
limitei generale a remuneraţiilor admi-
nistratorilor şi directorilor Societăţii la 
maxim 20% din suma dividendelor 
încasate de către Societate în anul 2018 
în contul participaţiilor deţinute. 2. 
Aprobarea împuternicirii Administra-
torului Unic al Societăţii pentru stabi-
lirea remuneraţiei suplimentare a 
directorilor Societăţii în anul 2018 în 
limita aprobată la punctul 1. 3. Apro-
barea împuternicirii domnului Ivan 
Constantin Emil pentru efectuarea 
tuturor formalităţilor necesare în 
vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor. III. Documentele şi mate-
rialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi se 
pot consulta şi procura, de la data 
convocării Adunării Generale a Acţio-
narilor, de la sediul Societăţii din Bucu-
reşti, Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, Sector 
4, România. Formularele de procuri 
speciale pentru reprezentarea acţiona-
rilor în Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor se pot obţine de la 
adresa de mai sus. După completarea şi 
semnarea procurii speciale, un exem-
plar se va transmite la sediul Societăţii 
până la data de 25 noiembrie 2018, ora 
9:00, cel de-al doilea urmând a fi 
înmanat reprezentantului pentru a-l 
avea asupra sa în adunare. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la tel. 
021-408.35.00.

 LICITAȚII  
l Primăria oraşului Pătârlagele, cu 
sediul în oraşul Pătârlagele, judeţul 
Buzău, cod fiscal 4055866, telefon 
0238/550001,e-mail: primaria.patarla-

gele@yahoo.com, organizează în data 
de 15.11.2018, ora 12:00,  licitaţie 
deschisă pentru închirierea a 2 (două) 
spații în suprafaţă de 13,85 m.p, 
respectiv 14,03 mp şi spaţiu de folo-
sință comună în suprafaţă de 17 mp 
situate în oraşul Pătârlagele, str. 
A.I.Cuza, nr.16, la etaj, în incinta Poli-
clinicii. Date şi informaţii suplimentare 
puteţi obţine la nr. de telefon 
0238/550.001 sau la sediul primăriei, 
Serviciul de Urbanism şi Achiziţii 
Publice.

l Leavis Cont IPURL lichidator pentru 
SC Defend Atlas Comp SRL din 
Ploiesti jud. Prahova, organizeaza in 
data de 26.10.2018, 02.11.2018, 
09.11.2018, 16.11.2018, 23.11.2018, 
29.11.2018 ora 12:00 la sediul lichidato-
rului licitatie publica cu strigare pentru 
vanzarea bunurilor debitoarei constand 
in autoturism BMW 525, caroserie AA 
berlina, 300.500 km, geamuri si oglinzi 
electrice navigatie, fabricatie 2005, capa-
citate cilindrica 2497, putere 120, moto-
rina, acumulator descarcat, parbriz 
fisurat, tapiterie patata, stare satisfaca-
toare. Licitatia porneste de la 3.500 
EURO la care se adauga TVA de 19%. 
Relatii la telefon 0723 695 547 sau 
e-mail voichita_onofrei@yahoo.com.

l Leavis Cont IPURL lichidator 
pentru SC Electrasol Proiect SRL din 
Ploiesti jud. Prahova, organizeaza in 
data de 26.10.2018, 02.11.2018, 
09.11.2018, 16.11.2018, 23.11.2018, 
29.11.2018, ora 13:00 la sediul lichida-
torului licitatie publica cu strigare 
pentru vanzarea bunurilor debitoarei 
constand in autoturism Toyota RAV 4, 
2008, benzina, 221600 km, pret 6.500 
EURO fara TVA, camera termoviziune 
5.500 lei fara TVA. Relatii la telefon 
0723695547 sau e-mail voichita_
onofrei@yahoo.com.

l Leavis Cont IPURL lichidator 
pentru SC Agrilemn Serv Construct 
SRL din Parepa Rusani jud. Prahova, 
organizeaza in data de 26.10.2018, 
02.11.2018, 09.11.2018, 16.11.2018, 
23.11.2018, 29.11.2018 ora 12:00, la 
sediul lichidatorului licitatie publica cu 
strigare pentru vanzarea bunurilor 
debitoarei constand in masina de 
recoltat sfecla = 529,55 lei, masina de 
recoltat paioase = 1594,60 lei, disc 
agricol 2 tavalugi = 1338,75 lei, plug 2 
coarne = 624,75 lei, grape stelate in 
tandem 47,50 lei, cultivator de cartofi = 
1243,55 lei, grebla intors fan = 731,85 
lei, cositoare fan 809,20 lei, pompa 
erbicidat = 809,20 lei,  masina 
imprastiat ingrasaminte = 487,90 lei, 
remorca agricola 975,80 lei, tractor la 
pretul de 11.900 lei. Relatii la telefon 
0723695547 sau e-mail voichita_
onofrei@yahoo.com.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul: Denumirea autorităţii contrac-
tante: Primăria Comunei Ulmu, cu 
sediul în comuna Ulmu, judeţul Călă-
raşi, cod poştal: 917265, cod fiscal: 
3796861, tel./fax: 0242.338.070, e-mail: 
primarie@ulmu.infoprimarie.ro, 
persoană de contact: Neagu Nicoleta. 

2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii: Obiectul concesiunii: teren 
arabil în suprafaţă de 1.20ha, aparţi-
nând domeniul privat al comunei 
Ulmu, situat în intravilanul comunei 
Ulmu, sat Chirnogi, CV1/2, P1. 3.
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Documentaţia de atribuire 
poate fi procurată de la secretarul 
comunei Ulmu, la preţul de 100Lei, 
plătibili la casieria unităţii. Data-limită 
de solicitare a clarificărilor: 07.11.2018, 
ora 16.00, la sediul Primăriei Ulmu. 
4.Informaţii privind ofertele: Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 
14.11.2018, ora 9.00, la sediul Primăriei 
Comunei Ulmu, în plic închis, într-un 
singur exemplar. 5.Data şi locul desfă-
şurării şedinţei publice de deschidere a 
ofertelor: 14.11.2018, ora 11.00, la 
sediul Primăriei Comunei Ulmu. 6.
Instanţa competentă să soluţioneze 
litigiile apărute şi termenul pentru 
sesizarea acesteia. Soluţionarea litigi-
ilor apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modificarea şi 
încetarea contractului de concesiune, 
precum şi a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului admi-
nistrativ nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Acţiunea în 
justiţie se introduce la secţia de conten-
cios administrativ a Tribunalului în a 
cărui jurisdicţie se află sediul conceden-
tului. 7.Data transmiterii anunţului 
spre publicare: 24.10.2018.

l U.A.T oraşul Bragadiru cu sediul în 
oraşul Bragadiru, str. Șos. Alexandriei 
nr. 249, cod poştal 077025, CUI 
4992998, tel. 021/4480795, e-mail 
primăriaorasbragadiru@yhaoo.com, 
organizează în data de 28.11.2018 ora 
10:00 licitație publică pentru  terenul în 
suptafață de 729 mp, situat în dome-
niul privat al oraşului Bragadiru, tarla 
1, parcela 4/1,1/1, lot.2, județul Ilfov, 
identificat cu nunărul cadastaral 
3663/2.
Informații privind obiectul închirierii: 
Obiectul licitației îl reprezintă terenul 
în suptafață de 729 mp, situat în dome-
niul privat al oraşului Bragadiru, tarla 
1, parcela 4/1,1/1, lot.2, județul Ilfov, 
identificat cu nunărul cadastaral 
3663/2. Documentația de atribuire a 
fost aprobată prin Hotărârea Consi-
liului Local al oraşului Bragadiru nr. 
135 din 28.09.2018 şi conține: -Caietul 
de sarcini; -Instrucțiuni privind organi-
zarea şi desfăşurarea procedurii de 
licitație publică; -Instrucțiuni privind 
modul de elaborare şi prezentare a 
ofertelor; -Informații privind stabilirea 
ofertei câştigătoare; -Instrucțiuni 
privind modul de utilizare a căilor de 
atac; -Informații referitoare la clauzele 
contractuale obligatorii. Formulare. 
Modalitățile de intrare în posesia docu-
mentației de atribuire: la sediul UAT 
Bragadiru din Șos. Alexandriei nr. 249, 
relații cu publicul de luni pâna vineri 
între orelele 9,00 -13,00 sau de pe 
site-ul UAT Bragadiru www.primaria-
orasbragadiru.ro. Prețul documentației 
de atribuire este de 100 lei pe suport 
hârtie şi gratuit în format electronic. 
Prețul documentației se achită la 

Caseria Primăriei oraşului Bragadiru.
Data limită până la care se pot solicita 
clarificări este  26.11.2018 ora 13:00. 
Informații privind ofertele: Data limită 
pentru depunerea ofertelor este  
26.11.2018 ora 13,00. Ofertele se depun 
la registratura Primăriei oraşului 
Bragadiru din str. Șos. Alexandriei nr. 
249, oraş Bragadiru, judeşul Ilfov cod 
postal 077025. Ofertele se depun 
într-un exemplar. Ședința publică de 
licitație se va desfăşura la sediul UAT 
Bragadiru din Șos. Alexandriei nr. 249 
în data de 28.11.2018 ora 10. Soluțio-
narea litigiilor apărute în legătura cu 
atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea şi încetarea contractului de 
concesiune, precum şi a celor privind 
acordarea de despăgubiri prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările ulterioare. 
Anunţul de licitaţie a fost transmis spre 
publicare în data 25.10.2018.

l 1. Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/ sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna Izvoru 
Bârzii, str. Principală, judeţul Mehe-
dinţi, telefon 0252-707443, fax 0252-
707443, email clizvorul@gmail.com; 2. 
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Primăria Izvoru Bârzii, 
concesionează terenul extravilan 
neproductiv sat Baloteşti T 15 P 352 lot 
1, nr. Cadastral 51312-62.146 mp şi dat 
în administrarea Comunei Izvoru 
Bârzii.  3.Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Informațiile se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Documentația se 
ridică de la sediul Primăriei Izvoru 
Bârzii, Str. Principală biroul Registra-
tura, printr-o cerere scrisă; 3.2. Denu-
m i r e a  ş i  a d r e s a  s e r v i c i u l u i / 
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Serviciul Registratură din cadrul 
Primăriei Izvoru Bârzii; 3.3. Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor. Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
Costul documentației de atribuire -100 
lei. Suma se achită numerar la casieria 
Primăriei Izovru Bârzii; 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor:12.11.2018 ora 12.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 13/11/2018, ora 
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria comunei 
Izvoru Bârzii, strada Principală, 
Judeţul Mehedinți, Registratură; 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Oferta trebuie 
depusă în 2 exemplare din care un 
exemplar original şi o copie. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
Sediul Primariei Izvoru Bârzii, strada 
Principală, Judeţul Mehedinți în 

14.11.2018 ora 12.00. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/ 
sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Mehedinți, Bd.
Carol; nr. 14, Jud. Mehedinți, telefon: 
0252/208200 fax. 0252/314666 e-mail: 
tr-mehedinți@just.ro; 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
24.10.2018.

PIERDERI  
l Pierdut legitimație de student pe 
numele Burtea Daniela Andreea. O 
declar nulă.

l Subscrisa Candidatuf SRL-D, înre-
gistrată la ONRC sub nr.J23/2510/2016, 
CUI: 36217524, cu sediul social în sat 
Dudu, com.Chiajna, str.Orhideelor, 
nr.28N, bl.2, sc.3, et.3, ap.13, declar 
pierdut Certificat constatator emis la 
data de 17.06.2016, eliberat de ONRC 
pentru societatea sus-menţionată. Se 
declară nul.

l Mărunțelu George Cătălin - Alexan-
dria, jud. Teleorman, pierdut Atestat de 
pregătire profesională a instructorilor 
de conducere auto seria AIC nr. 
0042813/12.02.2016, eliberat de ARR. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de pregătire profe-
sională a conducătorului auto - trans-
port marfă, eliberat de ARR Vâlcea, pe 
numele Radu Nina-Niculina, din 
comuna Nicolae Bălcescu, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut cartelă digitală tahograf, 
eliberată de ARR Vâlcea, pe numele 
Mirescu Adrian Constantin, din 
Drăgăşani, județul Vâlcea. Se declară 
nulă.

l Pierdut atestat profesional CPC 
transport marfă eliberat de ARR 
Mehedinți pe numele  Manolea 
Constantin. Se declară nul.

l Răduţă Paraschiva declar pierdut 
bilet de trimitere pentru proceduri 
reumatismale pentru recuperare seria 
BTCIX nr. 5014010.

l SC Taxi Dani SRL cu sediul în 
Bucureşti str. Petre Ionescu nr. 2, bl.6, 
sc.1 , etj. 2, apt. 11, sector 3, înregistrată 
la Registrul Comerţului sub numărul 
J40/16268/2003 având CUI 15957058, 
declar pierdut carte de marcat Microsif 
03 cu serie 08532 şi declaraţie de insta-
lare pentru casa de marcat Microsif 03 
cu seria 08532 pentru auto B -14 -HXX.

l Liylan Construct SRL, com. Snagov, 
str. Narciselor nr. 43, et. P, judeţ Ilfov 
J23/1396/2005, CUI 16184120, declar 
pierdut certificat de înregistrare, seria B 
nr. 3412009, Duplicat D1. Îl declar nul.

l Pierdut card - legitimaţie de parcare 
pentru persoane cu handicap cu nr. 
53/686/10.07.13 pe numele Devese-
leanu Sofia.
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tăți” propus a fi realizat în municipiul 
Baia Mare, str. Victoriei, F.NR. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Maramureş, din 
Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, în zilele de 
luni÷joi între orele 8:00-16:30 şi vineri 
între orele 8:00-14:00 şi la sediul benefi-
ciarului. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Mara-
mureş.

l Anunt public privind decizia etapei 
de incadrare CNCF”CFR” S.A. 
-SRCF Bucuresti CNCF”CFR”S.A. 
-SRCF Bucuresti in calitate de titular 
al proiectului”Dublarea liniei de cale 
ferata intre statiile Mogosoaia si Balo-
testi” anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de 
catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Ilfov in cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului si de evaluare 
adecvata, pentru proiectul „Dublarea 
liniei de cale ferata intre statiile Mogo-
soaia si Balotesti”, propus a fi amplasat 
atat in intravilanul cat si in extravi-
lanul localitatilor Mogosoaia, Otopeni 
si Balotesti, judetul Ilfov. Nu se supune 
evaluarii impactului asupra mediului si 
evaluarii adecvate Proiectul deciziei de 
incadrare si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul Agen-
tiei pentru Protectia Mediului Ilfov din 
Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr.1, 
sector 6, in zilele de luni pana joi, intre 
orele 9-13, precum si la urmatoarea 
adresa de internet www.apm-ilfov.ro in 
termen de 5 zile de la data publicarii 
prezentului anunt, pana la data 
29.10.2018.

l Administratorul judiciar al SC First 
Management Construction Services 
SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Olteni, nr. 
14, jud. Prahova, J29/1430/2012, CUI 
30687322, notifică debitoarea, creditorii 
şi ORC Prahova că în dos. nr. 
4126/105/2018, aflat pe rolul Tribuna-
lului Prahova s-a dispus deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei împo-

triva SC First Management Construc-
tion Services SRL, stabilindu-se:  
- termen limită de depunere a cererilor 
de admitere a creanţelor la data de 
03.12.2018; - termenul limită de depu-
nere de către creditori a opoziţiilor la 
10 zile de la primirea notificării şi 
termenul limită de soluţionare la 10 zile 
după formularea acestora; - termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar este 24.12.2018; - 
termenul limită pentru soluţionarea 
eventualelor contestaţii şi pentru defi-
nitivarea tabelului creanţelor la 
18.01.2019. Rel. Administrator judiciar 
Carduelis Consulting IPURL, Ploieşti, 
str. Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova. Tel. 
0722.634.777.

l SP Suma Insolvency IPURL in cali-
tate de Lichidator judiciar al SC 
Eripias SRL anunta deschiderea proce-
durii simplificate a falimentului preva-
zuta de Legea nr. 85/2014 in dosarul nr. 
32853/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti - Sectia a-VII-a Civila. 
Termenul limita pentru depunerea 
declaratiilor de creanta 29.11.2018. 
Termen de verificare a creantelor, 
intocmire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar al creantelor la 
10.12.2018. Termen de intocmire si 
afisare a tabelului definitiv 04.01.2018. 
Sedinta adunarii generale a creditorilor 
la data de 17.12.2018.

l Mazarine Energy Romania S.R.L cu 
sediul in municipiul Bucuresti, sector 1, 
strada Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 
42-44, bloc Baneasa Bussines & Tech-
nology Park, Cladirea B, Aripa B1, 
Etajul 1, Camera 1, titular al proiec-
tului: ”Lucrari de amenajare drum 
acces si careu foraj sondele 1101 si 
1102 Ileana”, propus a fi amplasat în 
judetul Calarasi, comuna Ileana, Tarla 
135, Parcela 4, DRUM De 677, anunta 
publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare fara evaluare de 
impact asupra mediului si fara 

evaluare adecvata de catre Agentia 
pentru Protectia Mediului Calarasi, in 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului si de 
evaluare adecvata pentru proiectul: 
”Lucrari de amenajare drum acces si 
careu foraj sondele 1101 si 1102 
Ileana”, propus a fi amplasat in jud. 
Calarasi, comuna Ileana, Tarla 135, 
Parcela 4, DRUM De 677. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul A.P.M Calarasi: Soseaua Chiciu, 
nr.2, jud.Calarasi in zilele de luni-vi-
neri, intre orele 9-12, precum si la 
urmatoarea adresa de internet: www.
apmcl.anpm.ro. Publicul interesat 
poate inainta observatii/comentarii la 
proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 5 zile de la data publicarii 
prezentului anunt pana la data de 
30.10.2018.
 
l Mazarine Energy Romania S.R.L cu 
sediul in municipiul Bucuresti, sector 1, 
strada Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 
42-44, bloc Baneasa Bussines & Tech-
nology Park, cladirea b, aripa b1, etajul 
1, camera 1, titular al proiectului: 
”Lucrari de amenajare drum acces si 
careu foraj sonda 1105 Ileana”, propus 
a fi amplasat în judetul Calarasi, 
comuna Ileana, Tarla 134/8, Parcela 5, 
DRUM De 677, anunta publicul inte-
resat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare fara evaluare de impact 
asupra mediului si fara evaluare adec-
vata de catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Calarasi, in cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului asupra 
mediului si de evaluare adecvata 
pentru proiectul: ”Lucrari de amena-
jare drum acces si careu foraj sonda 
1105 Ileana”, propus a fi amplasat in 
jud. Calarasi, comuna Ileana, Tarla 
134/8, Parcela 5, DRUM De 677. 
Proiectul deciziei de incadrare si moti-
vele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul A.P.M Calarasi: 
Soseaua Chiciu, nr.2, jud.Calarasi in 
zilele de luni-vineri, intre orele 9-12, 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta observatii/
comentarii la proiectul deciziei de inca-
drare in termen de 5 zile de la data 
publicarii prezentului anunt pana la 
data de 30.10.2018.

l Mazarine Energy Romania S.R.L cu 
sediul in municipiul Bucuresti, sector 1, 
strada Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 
42-44, bloc Baneasa Bussines & Tech-
nology Park, cladirea b, aripa b1, etajul 
1, camera 1, titular al proiectului: 
”Lucrari de amenajare drum acces si 
careu foraj sonda 1106 Ileana”, propus 
a fi amplasat în judetul Calarasi, 
comuna Ileana, Tarla 134/8, Parcela 3, 
DRUM De 677, anunta publicul inte-
resat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare fara evaluare de impact 
asupra mediului si fara evaluare adec-
vata de catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Calarasi, in cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului asupra 
mediului si de evaluare adecvata 
pentru proiectul: ”Lucrari de amena-
jare drum acces si careu foraj sonda 

1106 Ileana”, propus a fi amplasat in 
jud. Calarasi, comuna Ileana, Tarla 
134/8, Parcela 3, DRUM De 677. 
Proiectul deciziei de incadrare si moti-
vele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul A.P.M Calarasi: 
Soseaua Chiciu, nr.2, jud.Calarasi in 
zilele de luni-vineri, intre orele 9-12, 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta observatii/
comentarii la proiectul deciziei de inca-
drare in termen de 5 zile de la data 
publicarii prezentului anunt pana la 
data de 30.10.2018.

l Aceasta informare este efectuata de 
S.C. Sifee Terra Heat S.R.L., str. Mihai 
Viteazu, nr. 11, comuna Selimbar, judet 
Sibiu, ce intentioneza sa solicite de la 
SGA Timis - Administraţia Bazinală 
de APĂ Banat, aviz de gospodarire a 
apelor pentru realizarea lucrarilor de 
“Foraj experimental sonda apa geoter-
mala” pentru care s-a emis Certificatul 
de Urbanism numarul 660 din 
29/06/2018 (amenajare careu foraj si 
parcare) propus a fi amplasat in 
comunei Giroc, satul Chisoda, intra-
vilan, judetul Timis. Aceasta investitie 
este noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor 
nr. 107/1996, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare. Persoanele care doresc 
sa obtina informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de Gospo-
darire a Apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa mentionata. 
Persoanele care doresc sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari se 
pot adresa solicitantului sau la Expert 
Serv SRL, cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 
0742.235.344.

SOMAȚII  
l Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecatoriei Timisoara sub dosar 
7444/325/2018 reclamantul Gruiescu 
Stelian domiciliat in sat Foieni nr. 236. 
jud. Timis solicită dobandirea drep-
tului de proprietate pe titlu de uzuca-
piune asupra urmatoarelor imobile; 
Teren intravilan (loc de casa), in supra-
fata de 216 mp, situate in localitatea 
Foieni inscris in CF nr. 402488 Foieni 
(provenita din conversia de pe hartie a 
CF 876, Foieni) nr. topografic Top; 
254-255/a/1; Teren intravilan (loc de 
casa), in suprafata de 1.079 mp. situat 
in localitatea Foieni inscris in CF . 
401092 Foieni (provenita din conversia 
de pe hartie a CF 876, nr. topografic 
Top; 252-253/a..Toţi cei interesaţi  sunt 
somati sa formuleze opozitie cu preci-
zarea ca in caz contrar se va trece la 
judecarea cererii in termen de 1 luna de 
la emiterea celei din urma publicatii.

l Judecătoria Zărneşti; Dosar 
813/338/2018; Uzucapiune; Scânteie 
Ioan; Termen de Judecată 13.12.2018; 
ora 09; Somaţie emisă în temeiul înche-
ierii de şedinţă din 11.10.2018. - prin 
cererea înregistrată pe rolul Judecăto-

riei Zărneşti sub nr. 813/ 338/ 2018, 
petentul Scânteie Ioan (dom. Com. 
Măgura, sat Măgura, Nr. 126, jud. 
Braşov) a invocat dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului înscris în CF 105307 
Moeciu cu nr. top 11223/b/1 şi 
11223/b/2. Toţi cei interesaţi sunt 
somaţi să formuleze opoziţie, cu preci-
zarea că, în caz contrar, se va trece la 
judecarea cererii în termen de o lună de 
la emiterea celei din urmă publicaţii.

l Romania. Judecatoria Sannicolau 
Mare. Dosar nr. 1917/295/2018. 
Termen: 06.12.2018. Somatie prin care 
se aduce la cunostinta tuturor celor 
interesati ca petentii Butnariu Bogdan 
si Butnariu Eniko Maria, ambii cu 
domiciliul in loc. Cenad nr. 1651, jud. 
Timis, ambii cu domiciliul ales la sediul 
Societatii Civile de Avocati - Doandes 
si Asociatii - Sannicolau Mare, au 
formulat actiune civila avand ca obiect 
uzucapiune, prin care au solicitat 
instantei sa constate jonctiunea posesiei 
exercitata de petenti asupra imobilului 
situate in loc. Cenad nr. 1651, jud. 
Timis cu jonctiunea autorilor lor in 
posesie, Marta Gheorghe, Butnariu 
Constantin Sorinel si Butnariu Silvia, 
sa constate ca petentii au dobandit 
dreptul de proprietate asupra imobi-
lului reprezentand casa cu nr. 1651 
(numar vechi 38/B) si teren intravilan 
in suprafata de 1.618 mp, inscris in CF 
nr. 400500 cenad, nr. top 84.85.86/b, cu 
titlu de bun comun, prin uzucapiune, 
drept urmare, sa dispuna inscrierea 
dreptului de proprietate in favoarea lor, 
asupra imobilului inscris in CF nr. 
400500 Cenad, nr. top. 84.85.86/b, cu 
titlu de bun comun, drept dobandire 
prin uzucapiune. In baza art. 130 din 
decretul Lege 115/1938 cei interesati 
sunt invitati sa faca opozitie, in termen 
de o luna de la afisarea prezentei, cu 
precizarea ca, in caz contrar, se va trece 
la judecarea cererii.

l Somaţie emisă de Judecătoria 
Sânnicolau Mare in dosarul nr 
3343/295/2018. Prin care se aduce la 
cunoştinţă tuturor celor interesaţi că 
petenţii Gavril Anca, domiciliată in 
localitatea Cenad nr 1731 şi Gavril 
Valerică, domiciliat in localitatea 
Cenad nr 1731, jud Timiş, ambii cu 
domiciliul ales pentru comunicarea 
tuturor actelor de procedură la sediul 
Societăţii Civile de Avocaţi Doandeş şi 
Asociaţii Sânnicolau Mare, jud Timiş, 
au formulat acţiune civilă neconten-
cioasă – de uzucapiune, prin care au 
solicitat instanţei: să se constate că au 
dobândit dreptul de proprietate asupra 
imobilului reprezentând casa cu nr 
1731 (nr vechi 280) şi teren intravilan 
in suprafaţă de 2320 mp, situate in loc. 
Cenad, jud Timiş, inscris in CF nr 
402551 Cenad (CF vechi nr 1466) nr 
cad 193, 194-196/b, prin uzucapiune, ca 
bun comun; să se dispună inscrierea 
dreptului de coproprietate devălmaşă 
in favoarea petenţilor asupra imobi-
lului litigious, in CF nr 402551 Cenad 
(CF vechi nr 1466) nr cad. 193, 
194-196/b, cu titlu de bun comun, drept 
dobândit prin uzucapiune. Toţi cei 
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Codul Muncii, republicată, H. G. nr. 
286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.M.A.I. 
nr. 291/2011, toate cu modificările şi 
completările ulterioare, următoarele 
posturi vacante de personal contractual 
de la Serviciul Fabricație şi Mente-
nanță Utilaje din cadrul Direcţiei 
Asigurare Logistică Integrată: -1 (un) 
post de muncitor calificat IV-I (electri-
cian de întreținere şi reparații), Biroul 
Mentenanță Utilaje, Agregate şi Insta-
lații, poziţia 930 din statul de organi-
zare al direcţiei -studii gimnaziale şi 
calificare în meseria de electrician de 
întreținere şi reparații; -1 (un) post de 
muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic 
de întreținere şi reparații universale), 
Compartimentul Fabricație, poziţia 
954 din statul de organizare al direcţiei 
-studii gimnaziale şi calificare în 
meseria de lăcătuş mecanic de întreți-
nere şi reparații universale; Nu se soli-
cită vechime în muncă şi/sau în 
specialitate pentru niciunul dintre cele 
două posturi. Pentru înscriere, candi-
daţii vor prezenta dosarul de concurs 
secretarului comisiei de concurs, până 
la data de 08.11.2018, ora 16.00, la 
Serviciul Resurse Umane din cadrul  
Direcţiei Asigurare Logistică Integrată, 
cu sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie 
nr. 3-5, sector 5, Bucureşti, corpul B, 
etajul 1,  camera 112, telefon: 
021.303.70.80, int. 30434. Concursul se 
va desfăşura la sediul Direcției Asigu-
rare Logistică Integrată din mun. 
Bucureşti, B-dul Timişoara nr. 10B, 
sector 6 şi va consta în susținerea 
următoarelor probe: 1. Probă practică: 
07.12.2018; Orele de desfăşurare: 
muncitor calificat IV-I (electrician de 
întreținere şi reparații) ora 10.00; 
muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic 
de întreținere şi reparații universale) 
ora 13.00. 2. Interviu: 13.12.2018; Orele 
de desfăşurare: muncitor calificat IV-I 
(electrician de întreținere şi reparații) 
ora 10.00; muncitor calificat IV-I 
(lăcătuş mecanic de întreținere şi repa-
rații universale) ora 13.00; Relaţii 
suplimentare privind condiţiile de 
participare, documentele necesare,  
bibliografia şi tematica se pot obţine de 
pe pagina de internet a MAI, la adresa 
www.mai.gov.ro, secțiunea Carieră/
Anunțuri sau de la Serviciul Resurse 
Umane al direcţiei, cu sediul în mun. 
Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, în 
zilele lucrătoare, între orele 10.00–
14.00,  la  numărul  de  te lefon 
021.303.70.80 interior 30434.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs în vederea 
încadrării, pe perioadă nedeterminată, 
în condiţiile Legii nr. 53/2003 -Codul 
muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, 
H.G. nr. 355/2007 şi O.M.A.I. nr. 
291/2011, toate cu modificările şi 
completările ulterioare, 2 (două) 
posturi vacante de personal contractual 
-muncitor necalificat II-I de la Servi-
ciul Hrănire, prevăzute la pozițiile 611 
şi 832 din statul de organizare al direc-
ției. Condiții specifice: studii gimna-
ziale. Nu se solicită vechime în muncă 
şi/sau în specialitate. Pentru înscriere, 
candidaţii vor prezenta dosarul de 
concurs secretarului comisiei de 

concurs, până la data de 08.11.2018, 
ora 16.00, la Serviciul Resurse Umane 
din cadrul Direcţiei Asigurare Logis-
tică Integrată, cu sediul în mun. Bucu-
reşti, str. Eforie nr.3-5, sector 5, corp B, 
et.1, camera 112, tel. 021.303.70.80, int. 
30434. Concursul se va desfăşura la 
sediul Clubului Excelsior din mun. 
Bucureşti, str. Știrbei Vodă nr.24, sector 
1 şi va consta în susţinerea următoa-
relor probe: 1. Probă practică: 
07.12.2018, ora 10.00; 2. Interviu: 
13.12.2018, ora 10.00. Relaţii suplimen-
tare privind condiţiile de participare, 
documentele necesare, bibliografia şi 
tematica se pot obţine de pe pagina de 
internet a MAI, la adresa www.mai.
gov.ro, secţiunea Carieră/Anunţuri sau 
de la Serviciul Resurse Umane al direc-
ţiei, cu sediul în mun. Bucureşti, str. 
Eforie nr. 3-5, sector 5, în zilele lucră-
toare, între orele 10.00-14.00, la tel. 
021.303.70.80, int. 30434.

l Având în vedere prevederile Hotă-
rârii 286/2011, cu modificări si comple-
tări, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, organizeaza concurs la data 
20.11.2018, orele 10,00 - proba scrisă, 
respectiv 26.11.2018, orele 10,00 - inter-
viul, la sediul unitatii din strada Calea 
Bucureşti, nr. 99  pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi vacante, din 
statul de functii: - un post de kinetote-
rapeut debutant, la Centru de Sanatate 
Mintala Copii - diploma de licenţă;- 
trei posturi de infirmiere debutante, un 
post la Clinica de Neurologie II, un 
post la Clinica de Recuperare Neurolo-
gica, un post la Clinica de Neuropsihi-
atrie Infantila - şcoala generala, curs de 
infirmier sau declaraţie pe propia 
răspundere că în cazul admiterii la 
concurs, se obligă sub sancţiunea desfa-
cerii contractului de muncă, să obţină 
atestat de infirmier; - un post de 
bucătar la Blocul Alimentar - studii 
generale, diplomă curs calificare de 
bucătar. Dosarele se depun începand cu 
data de 31.10.2018 până în data de 
13.11.2018, orele 16,00 la Secretariatul 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.99. 
Bibliografia şi tematica sunt afişate la 

sediul unităţii. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 0251/431189, 
persoana de contact de la Serv. 
RUONS, Ec. Riza Ramona Mihaela.

l Primăria municipiului Râmnicu 
Sărat organizeaza concurs de recrutare 
pentru ocuparea  următoarelor funcţii 
publice de execuţie vacante: - consilier 
clasa I, grad profesional debutant în 
cadrul Compartimentului  Inspecţie 
Fiscală si Executări Silite Persoane 
Fizice - Serviciul Impozite şi Taxe 
Locale - Directia Economica - Aparatul 
de specialitate al Primarului munici-
piului Râmnicu Sărat. - consilier clasa 
I, grad profesional principal în cadrul 
Compartimentului  Inspecţie Fiscală si 
Executări Silite Persoane Fizice -  
Serviciul Impozite şi Taxe Locale - 
Directia Economica - Aparatul de 
specialitate al Primarului municipiului 
Râmnicu Sărat. Concursul va avea loc 
la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat în data de 26.11.2018, 
ora 10,00 - proba scrisă, iar interviul va 
avea loc în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Data şi ora susţinerii interviului 
se vor afişa odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Condiţiile de participare, 
la concursul menţionat mai sus, sunt 
cele prevăzute în  art. 54 si 57 alin. (1), 
(2), (3), (4), (5) din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici 
republicată, actualizată, precum si cele 
specifice prevăzute în fişa postului şi 
anume: 1. pentru funcţia publică de 
consilier clasa I, grad profesional debu-
tant: - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalenta 
în domeniul economic sau  ştiinţe 
administrative. - fără vechime în speci-
alitatea studiilor; 2. pentru funcţia 
publică de consilier clasa I, grad profe-
sional principal: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalenta în domeniul economic sau  
ştiinţe administrative. -minimum 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor. 

Aceste condiţii de participare la 
concurs se vor afişa la sediul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat, precum 
şi pe site-ul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat www.primariermsarat.
ro. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în perioada 25 octombrie 
2018-13 noiembrie 2018. Coordonate 
de contact: - sediul instituţiei: str.
Nicolae Bacescu, nr.1, mun.Râmnicu 
Sărat, numărul de telefon este 
0238561946, numărul de fax este 
0238561947,  adresa de e-mail 
primarie_rmsarat@primariermsarat.
ro. Persoana de contact: Georgiana 
Horohai, şef birou resurse umane.

CITAȚII  
l SE citează pentru data de 15.11.2018 
Verdeş Fabian Răzvan în calitate de 
pârât, în dosar nr. 542/273/2018 la 
Judecătoria Oravița, obiect: Divorț cu 
minori.

l Tudor Valentin Claudiu şi Gantner 
Gilbert Andre, pârâți în dosarul 
3970/183/2016 Tribunalul Dolj, sunt 
chemați pe 13.11.2018, ora 09.00, C2A.

l Citez pe numitul Perv Mihaly cu 
domiciliul necunoscut sa se prezinte la 
Judecatoria Chisineu Cris unde se afla 
dosarul nr. 1117/210/2017 cu termen de 
judecata la data de 13.11.2018, avand 
ca obiect cererea lui Cirpaci Benedict, 
pentru rectificare carte funciara 
privind imobilului situat in Sepreus nr. 
383 jud. Arad, CF 301946 Sepreus topo 
654.655/a Sepreus.

l Pârâtul Iosipescu Ioan Iulian este 
citat pentru data de 05.12.2018, ora 
8.30, completul 12, în dosarul nr. 
762/245/2018, pentru stabilire locuință 
minor, exercitare autoritate părintească 
în proces cu reclamanta Brumă Maria 
Andrada.

l Se citează pârâtul Șilip Zoltan cu 

ultimul domiciliu în Mun. Vulcan, 
Strada Teiului, nr.11, ap.2 , jud. Hune-
doara la Judecătoria Petroşani, sala 27, 
o r a  8 : 3 0 ,  î n  d o s a r u l  c i v i l 
10469/278/2017 la data de 14.11.2018 
în proces cu reclamanta Șilip Olivia 
având ca obiect: divorţ.

l Onofrei Georgiana Claudia cheamă 
în instanţă pe numitul Iacobit Sorin 
Daniel la termenul din data 05.12.2018, 
în dosarul numărul 7931/193/2008/a1, 
aflat pe rolul Judecătoriei Botoşani, 
având ca obiect completare/lămurire 
dispozitiv.

l Reclamanta Bologa Emilia chem în 
judecată pe pârâta Bologa Flori, cu 
domiciliul în str.Brestei, Aleea 5, nr. 
21A, în data de 18.01.2019, la Judecă-
toria Craiova, în calitate de pârâtă, în 
dosarul cu nr. 4558/215/2018, Secţia 
Civilă- Completul Civil 5 (fost C14), 
având ca obiect partaj judiciar- partaj 
succesoral.

l Numitul Răbîncă Marian, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea 
Giurgiu, str. Fundătura Dudului nr. 
8A, județul Giurgiu, este citat la Jude-
cătoria Alexandria în data de 
13.12.2018, ora 9.00, complet C10, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
6970/740/2017, în proces de divorț cu 
reclamanta Răbîncă Mariana.

DIVERSE  
l Counter-Strike in realitate! FySnow 
Arena imbina airsoftul cu scenariul 
Counter-Strike fysnow.ro 0726824334.
                       
l Oberhauser Invest SRL cu sediul în 
localitatea municipiul Baia Mare, str. 
Dealul Florilor, nr. 14B, judeţul Mara-
mureş, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu, pentru proiectul 
„Locuințe colective P+2E, împrej-
muire, racorduri şi branşamente utili-
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OFERTE SERVICIU
l Femeie de serviciu/agent curățenie 
1.600-1.840Lei +decontare transport. 
Angajăm persoane responsabile și 
punctuale, în ansamblul rezidențial de 
lux 49Gafencu Residence din nordul 
Bucureștiului, lângă parc Herăstrău. 
Responsabilități: curățenie recepție, 
birouri, spații comune, parcare subte-
rană, camera tehnică. Program L-V/h 
8 .00 -16 .30 .  Te l .0748 .88 .88 .08 
(Andreea).

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploiești, Pta. 
Eroilor 1A, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual de 
executie vacant la Serviciul Situatii de 
Urgenta, Paza Obiective: 1. Inspector 
de specialitate, gr. Ia- 1 post. Condiții 
de participare: - studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul științe ingine-
rești; - curs ”Cadru tehnic cu atribuții 
în domeniul prevenirii și stingerii 
incendiilor”; - curs ”specialist pentru 
prevenire” în domeniul situațiilor de 
urgență. Concursul se va desfășura la 
sediul din Piața. Eroilor nr. 1A, după 
cum urmează: • înscrierile se fac în 
perioada 25.10 - 07.11.2018 intre orele 
9.00- 14.00; • proba scrisă va avea loc în 
data de 19.11.2018 ora 9.30; • proba 
interviu va avea loc în data de 
21.11.2018 ora 9.30. Dosarele de 
înscriere se depun la registratura insti-
tuției din Pța. Eroilor nr. 1A si trebuie 
să conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 
286/2011, actualizată. Condițiile de 
participare sunt afișate la sediul institu-
ției și pe site-ul institutiei www.asscplo-
iesti.ro. Relații suplimentare se pot 
obține la compartiment Resurse 
Umane -  te l .  0740178780 sau 
0244511137 tasta 120.

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploiești, Pta. 
Eroilor 1A, organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi contractuale de 
executie vacante la Serviciul Situatii de 
Urgenta, Paza Obiective: 1. Paznic - 2 
posturi. Condiții de participare: • 
studii: 10 clase; • curs acreditat pentru 
agent de securitate. Concursul se va 
desfășura la sediul din Piața. Eroilor nr. 
1A, după cum urmează: • înscrierile se 
fac în perioada 25.10 - 07.11.2018 intre 
orele 9.00 - 14.00; • proba scrisă va avea 
loc în data de 20.11.2018 ora 9.30; • 
proba interviu va avea loc în data de 
22.11.2018 ora 9.30. Dosarele de 
înscriere se depun la registratura insti-
tuției si trebuie să conțină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la art.6 
din H.G. nr. 286/2011, actualizată. 
Condițiile de participare sunt afișate la 
sediul instituției și pe site-ul institutiei 
www.asscploiesti.ro. Relații suplimen-
tare se pot obține la compartiment 
Resurse Umane - tel. 0740178780 sau 
0244511137 tasta 120.

l Primăria Oraș Balș, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru ocuparea a 

8 posturi contractual vacante la Cabi-
netele medicale școlare și Creșa nr.1, în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, astfel: 3 posturi asistent 
medical principal; 4 posturi asistent 
medical; 1 post infirmieră. Candidaţii 
vor îndeplini condiţiile prevăzute la 
art.3 din HG nr.286/2011, republicată. 
Concursul va avea loc în data de 
16.11.2018, ora 10.00- proba scrisă și în 
data de 21.11.2018, ora 10.00- interviul. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
Primăriei, Compartiment Resurse 
Umane, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, respectiv în peri-
oada 26.10.2018-08.11.2018, ora 16.00. 
Condiţii specifice: -diplomă de școală 
sanitară postliceală pentru posturile de 
asistenţi medicali; -studii medii sau 
generale pentru postul de infirmieră; -5 
ani vechime ca asistent medical și 
adeverinţă de grad profesional pentru 
posturile de asistent medical principal; 
-minim 6 luni vechime în specialitate 
pentru posturile de asistent medical; 
-minim 6 luni vechime în activitatea de 
infirmieră. Bibliografiile se afișează la 
sediul Primăriei Orașului Balș, judeţul 
Olt, și pe site-ul Primăriei Orașului 
Balș: www.primariabals.eu. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon: 
0249.450.145.

l Primăria Ciocănești, cu sediul în 
localitatea Ciocănești, sat Ciocănești, 
str.Cantacuzino, nr.79, județul Dâmbo-
vița, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de execuţie de inspector, clasa 
I, grad profesional asistent -Comparti-
ment Urbanism, conform Legii 
nr.188/1999, privind Statutul funcțio-
narilor publici, consolidată 2009. 
Concursul se va desfășura astfel, la 
sediul instituției: -Proba scrisă în data 
26 noiembrie 2018, ora 10.00; -Interviul 
în data de 28 noiembrie 2018, ora 14.00. 
Condiții de participare: Candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile gene-
rale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcțio-
narilor publici,®®, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii speci-
fice: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă; 
-vechime minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției publice: 
1 an. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Ciocănești, 
judeţul Dâmboviţa. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Ciocănești, judeţul Dâmbo-
viţa, persoană de contact: Viorica 
Mânzu -secretar,  te lefon/fax : 
0245.261.336, e-mail: primaria_cioca-
nesti@yahoo.co.in.

l Primăria Orașului Nehoiu, județul 
Buzău, str.Aleea Merilor, nr.2-4, site: 
primarianehoiu@yahoo.com, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional superior, în cadrul Compar-

timentului Buget, Finanțe, Contabili-
tate din cadrul Serviciului Buget, 
Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite 
Locale. Condiţii de înscriere la concurs: 
Condițiile generale menționate la art.54 
din Legea 188/1999; -studii economice 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minim 7 ani. 
Calendarul concursului: -Data-limită 
de depunere a dosarelor este în termen 
de 20 de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, și într-un ziar de largă 
circulație; -Selecția dosarelor: în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data-limită de 
depunere a dosarelor; -Proba scrisă: 
26.11.2018, ora 10.00; -Interviul: 
29.11.2018, ora 10.00. Concursul se 
organizează la Sala de ședinţe a Primă-
riei Orașului Nehoiu. Secretariatul 
Comisiei de concurs și al Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor este asigurat 
de către Dobre Carmen Monica- 
inspector Resurse Umane. După 
afișarea rezultatelor obținute la selecția 
dosarelor, proba scrisă sau interviul, 
candidații nemulțumiți pot face contes-
tație în termen de cel mult 24 de ore de 
la data afișării rezultatelor selecției 
dosarelor, respectiv de la data afișării 
rezultatului probei scrise ori a inter-
viului, la sediul Primăriei Orașului 
Nehoiu, Biroul Secretariat. Relații 
suplimentare se pot obține la nr.de 
telefon: 0238.504.548.

l Primăria comunei Galiciuica, cu 
sediul în localitatea Galiciuica, strada 
Principală, numărul 20, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: biblio-
tecar: 1 post (1/2 normă de activitate) 
conform HG 286 /23 .03 .2011 . 
Concursul se va desfășura astfel: Proba 
scrisă în data de 16.11.2018,  ora 9.00, 
proba interviu în data de 19.11.2018, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: studii: 
medii liceale, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat, vechime: minim 6 luni. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul Primariei comunei Gali-
ciuica. Relaţii suplimentare la sediul: 
primăriei com.Galiciuica, persoană de 

contact: Bană Constantin, telefon: 
0251.460.666, fax: 0251.460.666, 
E-mail: galiciuica@cjdolj.ro.

l Inspecţia Muncii - instituţie a admi-
nistraţiei publice centrale, cu sediul în  
București, Str. Matei Voievod nr.14, 
Sector 2, organizează concurs de recru-
tare în vederea ocupării  funcției 
publice de execuție vacante de consilier, 
clasa I, gradul profesional asistent la 
Compartimentul Relații Internaționale. 
Concursul de recrutare se desfășoară, 
la sediul Inspecţiei Muncii din Str. 
Matei Voievod nr.14, Sector 2, Bucu-
rești, după cum urmează: -dosarele de 
înscriere se vor depune în perioada 
25.10 - 13.11.2018 inclusiv, după urmă-
torul program: de luni până joi între 
orele 08.00-16.30 și vineri între orele 
08.00-14.00 la Serviciul Gestiune 
Resurse Umane și Formare Profesio-
nală, camera 301, etaj 3; -selecţia dosa-
relor de concurs va avea loc în perioada 
14.11 - 20.11.2018; -probă suplimentară 
eliminatorie- testarea cunoștințelor de 
limbă străină are loc în data de 
26.11.2018, ora 09.30; -proba scrisă are 
loc în data de 26.11.2018, ora 11.30; 
-data și ora susţinerii interviului se 
afișează obligatoriu odată cu rezultatele 
la proba scrisă. Condiții generale de 
participare la concurs: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: Pentru 
funcția publică de consilier, clasa I, 
gradul profesional asistent la Compar-
timentul Relații Internaționale: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
fundamental: științe umaniste și arte; 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice 
minimum 1 an; -cunoștinţe de limbi 
străine: nivel mediu; Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune la 
sediul Inspecţiei Muncii- Serviciul 
Gestiune Resurse Umane și Formare 
Profesională, etaj 3, camera 301, în 
perioada de 25.10- 13.11.2018 inclusiv, 
după următorul program: de luni până 
joi între orele 08.00-16.30 și vineri între 
orele 08.00-14.00 la Serviciul Gestiune 
Resurse Umane și Formare Profesio-
nală, camera 301, etaj 3; Condiţiile de 
participare la concurs, bibliografiile și 

actele solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere sunt afișate la 
sediul Inspecţiei Muncii și pe site-ul: 
www.inspectiamuncii.ro. Relaţii  supli-
mentare  se  pot  obţine la telefon: 
021.302.70.82 de la doamna Băbescu 
Elena- Tabita, consilier.

l Direcţia Generală de Poliţie Locală 
și Control a Municipiului București 
organizează concurs de promovare 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de Șef Serviciu 
Imagine și Comunicare, gradul II, din 
cadrul Direcției Logistică, Organizare și 
Mobilizare. Concursul se desfășoară la 
sediul instituției, situat în B-dul Liber-
tăţii nr.18, bl.104, sector 5, în data de 
04.12.2018, ora 10.00- proba scrisă, 
interviul în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise.  Dosarele de înscriere la concurs 
se depun la sediul Direcţiei Generale de 
Poliţie Locală și Control a Municipiului 
București- Serviciul Resurse Umane, 
Securitate și Sănătate în Muncă, în 
termen de 20 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial. Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să conțină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.143 din H.G. nr.611/2008, modifi-
cată și completată de H.G. nr.761/2017. 
Condiţiile de participare sunt: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
jurnalism și științele comunicării; 
-studii de masterat sau postuniversitare 
în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice, 
în condiţiile legii; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice- minim 5 ani; -să fie 
numit într-o funcţie publică de clasa I; 
-să nu aibă în cazierul administrativ o 
sancţiune disciplinară neradiată, în 
condiţiile legii. Bibliografia, atribuțiile 
prevăzute în fișa postului și informațiile 
necesare desfășurării concursului se 
afișează la sediul și pe site-ul instituției: 
www.plmb.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obține la sediul instituției, telefon 
021/539.14.25, e-mail: resurse.umane@
plmb.ro, persoană de contact- Grăjdan 
Floarea, inspector.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs, în vederea 
încadrării directe, pe perioadă nedeter-
minată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - 


