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GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Loc de muncă la abator în 
Germania, pentru muncitori califi-
cați și necalificați. Fără comision! 
Fără cunoașterea limbii germane! 
Fără experiență profesională! Aplică 
acum! Tel.: 0733.445.599.

l U.M.02214 București, din Ministerul 
Apărării Naționale, organizează concur-
suri de ocupare pe perioadă nedetermi-
nată a unui post de personal civil 
contractual contabil IA și muncitor 
calificat I. -17.12.2018 (proba scrisă) -la 
sediul U.M.02214 București, strada 
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, București. 
Data limită de depunere a dosarelor, la 
sediul U.M.02214 București este 
10.12.2018, ora 15.30. Date de contact: 
tel.021/410.01.50 interior 0358, persoană 
de contact: Mihai baciu, secretar.

l Şcoala Gimnazială Com.Moșni-
ţa-Nouă, str.Şcolii, nr.37, jud.Timiș, 
organizează în data de 13.12.2018 
concurs pentru ocuparea a două posturi 
pe perioadă nedeterminată de: îngrijitor 
grădiniţă -1 normă și muncitor -1 
normă. Informaţii suplimentare la 
sediul unității și la nr.tel.0256.393.538.

l Şcoala Gimnazială Nr.1, cu sediul în 
localitatea Suceava, strada Tudor Vladi-
mirescu, nr.1, judeţul Suceava, anunţă 
amânarea concursului conform H.G. nr. 
286 pentru ocuparea postului contrac-
tual vacant de secretar anunțat pentru 
organizare iniţial: -Proba scrisă în data 
de 12 decembrie 2018, ora 14.00; -Proba 
interviu în data de 13 decembrie 2018, 
ora 14.00, astfel: la o dată care se va 
comunica ulterior. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a număr 1283 din 19.11.2018 pagi-
nile 1-2, cod 183.918.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman, strada 
Libertăţii, nr.1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: 1 post asistent PL 
în cadrul secţiei UPU- cabinet de medi-
cină dentară; 2 posturi brancardier în 
cadrul secţiei UPU -Alexandria; 1 post 
brancardier în cadrul CPU Videle. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru asistent medical PL: 
-Absolvent al școlii postliceale; -Certi-
ficat membru eliberat de OAMG-
MAMR; -6 luni vechime. Condiţii 
specifice de participare la concurs 
pentru brancardier: -Şcoală generală; 
-Fără vechime. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în data de 19.12.2018, ora 
10.00, proba scrisă, iar data și ora inter-
viului vor fi anunţate după rezultatul 
probei scrise. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului și trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art. 7 din H.G.nr. 
286/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. Bibliografia și relaţii supli-
mentare la avizierul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Alexandria, la serviciul 
RUNOS sau la telefonul 0247.306.723.    

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, Judeţul Teleorman, strada 
Libertăţii, nr.1, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant:1 post economist II 
în cadrul Biroului de Achiziţii Publice. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru Economist II- Biroul 
Achiziţii Publice: -Studii universitare de 
licenţă absolvită cu diplomă de studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă în profil economic; -6 
luni vechime. Concursul se organizează 
la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
în data de 20.12.2018, ora 10.00,  proba 
scrisă, iar data și ora interviului vor fi 
anunţate după rezultatul probei scrise. 
Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului și trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.7 din HG nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Biblio-
grafia și relaţii suplimentare la avizierul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexan-
dria, la serviciul RUNOS sau la tele-
fonul 0247.306.723.

l Şcoala Gimnazială Sat Vărbila, 
Comuna Iordăcheanu, cu sediul în loca-
litatea Iordăcheanu, strada Principală, 
numărul 256, judeţul Prahova, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de:  Secretar/ S,1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel:-Proba 
scrisă în data de 20.12.2018, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 20.12.2018, 
ora 13.00; -Proba interviu în data de 
20.12.2018, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență, cunoștințe operare 
P.C. Edusal, Revisal, necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa 
postului, abilități organizatorice, abilități 
de comunicare, rezistență la stres; 
-vechime: nu este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul Şcolii 
Gimnaziale, Sat Vărbila, Comuna  
Iordăcheanu. Relaţii suplimentare la 
sediul: Şcolii Gimnaziale Sat Vărbila, 
Comuna Iordăcheanu, persoană de 
contact: Parniu Daniela, telefon: 
0769.061.369, e-mail: scoala.varbila@
yahoo.com.

l Şcoala Gimnaziala Sat Vărbila, 
Comuna Iordăcheanu, cu sediul în loca-
litatea Iordăcheanu, strada Principală, 
numărul 256, judeţul Prahova, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Administrator 
financiar I/S, 0,25 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
19.12.2018, ora 14.00; -Proba practică în 

data de 19.12.2018, ora 17.30; -Proba 
interviu în data de 19.12.2018, ora 18.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: Studii superioare 
profil  economic, absolvite cu diplomă 
de licență, cu experiență în domeniul 
financiar -contabil, de preferință în 
sistemul bugetar, cunoștințe operare P.C. 
necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor 
prevăzute în fișa postului; -vechime:  
minim 3 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Şcolii Gimna-
ziale, Sat Vărbila, Comuna Iordăcheanu. 
Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii 
Gimnaziale Sat Vărbila, Comuna  Iordă-
cheanu, persoană de contact: Parniu 
Daniela, telefon: 0769.061.369, e-mail: 
scoala.Vărbila@yahoo.com.

l Primăria Comunei Sucevița, cu sediul 
în localitatea Sucevița, strada Calea 
Movileștilor, nr.153, judeţul Suceava, 
organizează concurs conform Legii 
nr.188/1999 pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de execuție de Inspector, 
grad profesional principal în cadrul 
compartimentului financiar -contabil -1 
post. Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Sucevița astfel: 
-Proba scrisă în data de 27 decembrie 
2018, ora 11.00; -Proba interviu în data 
de 28 decembrie 2018, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice 
minim 5 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei comunei Sucevița. 
Relaţii suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de 
concurs: La sediul instituție: Primăriei 
comunei Sucevița. Persoană de contact: 
Vatamaniuc Marioara, telefon/fax: 
0230.417.102 sau 0769.011.808, E-mail: 
primariasucevita@yahoo.com.

l Primăria Comunei Bolintin-Deal, cu 
sediul în localitatea Bolintin-Deal, 
strada Bulevardul Republicii, nr.26, 
judeţul Giurgiu, organizează concurs 
conform H.G.nr. 286/23.03.2011, pentru 
ocuparea următoarei funcţii contractual 
vacante de: 1.Guard (Îngrijitor 
primărie)- 1 post vacant - Comparti-
mentul administrativ. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
20.12.2018, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 20.12.2018, ora 14.00; -Proba 
interviu în data de 21.12.2018, ora 10.00. 
1.Pentru participarea la concurs pentru 
funcţia contractuală de guard candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii generale absolvite de 10 
clase (cu diplomă sau adeverinţă); -fără 
vechime în muncă. 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 Primăriei 
Comunei Bolintin-Deal, Bd.Republicii, 
nr.26, Judeţul Giurgiu. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăriei comunei Bolin-
tin-Deal,  Judeţul Giurgiu,  Bd.
Republicii, nr.26, judeţul Giurgiu, 
persoană de contact: Grigore Mihai-Ma-
rian, telefon: 0246.273.074, fax: 
0246.273.074, e-mail: clbolintindeal@
yahoo.com.

l Primăria Comunei Bolintin-Deal, cu 
sediul în localitatea Bolintin-Deal, 
strada Bulevardul Republicii, nr.26, 
judeţul Giurgiu, organizează concurs 
conform H.G.nr. 611/2008 pentru 
ocuparea următoarelor funcţiii publice 
vacante de: 1.Inspector, Clasa I, gradul 
profesional debutant, condiţii: studii  
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, fără condiţii de 
vechime -Birou Financiar; 2.Inspector, 
Clasa I, gradul profesional debutant, 
condiţii: studii  universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, fără 
condiţii de vechime /Compartiment 
Registratură, Relaţii cu publicul, 
Arhivă; 3.Inspector, Clasa I, gradul 
profesional debutant, condiţii: studii  
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, fără condiţii de 
vechime- Compartiment Achiziţii 
Publice. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
08.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 09.01.2019, ora 10.00. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 zile  de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, (art.49, alin.(1) 
H.G.611/2008) la sediul Primăriei 
Comunei Bolintin-Deal, Bd.Republicii, 
nr.26, Judeţul Giurgiu. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăriei comunei Bolin-
tin-Deal,  Judeţul Giurgiu,  Bd.
Republicii, nr.26, judeţul Giurgiu, Site-
ul: www.primariabolintindeal.ro 
persoană de contact: Grigore Mihai-Ma-
rian, telefon: 0246.273.074, fax: 
0246.273.074, e-mail: clbolintindeal@
yahoo.com

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătății, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale OMS nr.284/2007, 
privind aprobarea Metodologiei -cadru 
de organizare și desfășurare a concursu-
rilor/examenelor pentru ocuparea func-
țiilor specifice comitetului director din 
spitalele publice, modificat de art.1 din 
O.M.S.nr. 954/2017, Spitalul Municipal 
Motru, cu sediul în municipiul Motru, 
strada Carol Davilla, numărul 4, judeţul 
Gorj, organizează concurs/examen 
pentru ocuparea funcţiei specifice comi-
tetului director al unităţii, după cum 
urmează: -1 post de director medical. La 
concurs/examen se pot înscrie candidaţii 
care îndeplinesc, cumulativ, criteriile 
generale și specifice: Criterii generale: a)
au domiciliul stabil în România; b)nu au 
fost condamnaţi definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care i-ar 
face incompatibili cu exercitarea func-
ţiei, cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea; c)au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sani-
tare abilitate;  d)nu au vârsta de pensio-
nare, conform prevederilor legale în 
vigoare. Criterii specifice: a)sunt absol-
venţi de învăţământ universitar de 
lungă durată, cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul medicină, 
specializarea medicină; b)sunt confir-
maţi cel puţin medic specialist; c)au 
minimum 5 ani vechime în specialitatea 
respectivă. Concursul/examenul pentru 

ocuparea funcției de director medical se 
va organiza în data de: -20.12.2018, ora 
9.00 -proba scrisă; -20.12.2018, ora 13.00 
-susținerea orală a proiectului de specia-
litate; -20.12.2018, ora 14.00 -interviul 
de selecție, la sediul unității. Data-limită 
până la care se depun dosarele pentru 
înscrierea la concurs este 12.12.2018, ora 
15.00. Bibliografia de concurs/examen și 
temele-cadru pentru proiectul de specia-
litate se afișează la sediul unității și se 
publică pe site-ul Spitalului Municipal 
Motru. Relații suplimentare se pot 
obține la tel.0253.410.003, int.113 
-Biroul Resurse umane.

l Primăria Comunei Micăsasa organi-
zează în temeiul art.58 alin.1, lit.c), 
alin.2 lit.b), din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, r2, H.G.nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și completările 
ulterioare, concurs pentru ocuparea unei 
funcţii publice vacante de inspector, 
clasa I, grad profesional asistent, pe 
perioadă nedeterminată. Data concur-
sului pentru funcţia de execuţie vacante 
din cadrul compartimentului contabili-
tate, a comunei Micăsasa, judeţul Sibiu, 
se va organiza după cum urmează: 
Proba scrisă- 27 decembrie 2018, ora 
10.00. Interviul- 31  decembrie 2018, ora 
10.00. Dosarele se depun în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, de luni până vineri, 
între orele 08.00-14.00 la secretariatul 
comunei Micăsasa. Locul de desfășurare 
al concursului - sediul Primăriei Mică-
sasa, jud. Sibiu, str. 1 Decembrie, nr. 144, 
judeţul Sibiu. Funcţia publică de 
execuţie pentru care se organizează 
concursul și condiţiile de participare 
sunt următoarele: -un post inspector 
clasa I, grad profesional asistent în 
cadrul compartimentului contabilitate. 
Condiţii specific de participare la 
concurs: -Specifice -pentru funcţia 
publică din cadrul compartimentului 
contabilitate; -Studii: universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -Limbi străine: nu este cazul; 
-Abilităţi, calităţi și aptitudini necesare: 
capacitate profesională, operativitate, 
responsabilitate, capacitate de analiză și 
sinteză, îndrumare, decizie; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: 1 an. Condiţiile de participare, 
bibliografia stabilită și conţinutul dosa-
rului de concurs se afișează la sediul 
Primăriei Comunei Micăsasa, Jud.Sibiu. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0760.673.757.

l Unitatea Militară 01871 Deveselu, cu 
sediul în localitatea Deveselu, strada 
Nicolae Bălcescu, nr.17, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de referent 
de specialitate debutant/S la Cunoaștere 
și Asistenţă psihologică, conform 
H.G.nr. 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în data de 
20.12.2018, ora 10.00; -interviul în data 
de 28.12.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii superioare cu diplomă de licenţă, 
în domeniul psihologiei; -atestat de 
liberă practică în specialitatea Psihologie 
aplicată în domeniul securităţii naţio-
nale/adeverință care să ateste calitatea 
de psiholog cu drept de liberă practică în 
specialitatea Psihologie aplicată în 
domeniul securităţii naţionale; -fără 
vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
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anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul U.M.01871 Deveselu. 
Relaţ i i  suplimentare la  sediul 
U.M.01871 Deveselu, persoana de 
contact plutonier adjutant principal 
Lupu Constantin, telefon: 0249.515.736.

l Primăria Comunei Racova, Județul 
Bacău, organizează la data de 07 ianu-
arie 2019, ora 10.00, concurs pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de inspector, clasa I, grad profe-
sional superior în cadrul compartimen-
tului contabilitate. -Proba scrisă va avea 
loc la data de 07 ianuarie 2019, ora 
10.00, în sala de ședințe din cadrul 
Primăriei comunei Racova. -Proba 
interviul va avea loc la data de 08 ianu-
arie 2019, ora 10.00. Condiţiile de parti-
cipare cuprinzând condiţiile de studii, 
condiţiile de vechime în specialitate și 
alte condiţii specifice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în specialitate finanțe 
contabilitate; -7 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Dosarele pentru înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 20 
de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial Partea a III-a la secretariatul 
Primăriei comunei Racova. Relaţii la 
telefon: 0234.269.501, pe mailul primă-
riei primaria_comunei_racova@yahoo.
com sau la sediul instituţiei.

l Spitalul de Pneumoftiziologie Leor-
deni, cu sediul în localitatea Leordeni, 
str. Coloniei, nr.106, județul Argeș, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant: 1 post 
vacant (perioadă nedeterminată): asis-
tent medical șef, specialitatea generalist, 
studii postliceale, în cadrul Secției de 
P n e u m o l o g i e  I I .  C o n f o r m 
HG286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul unității, astfel: 1.
Proba scrisă: 20.12.2018, ora 10.00; 
2.Interviu: 28.12.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: Criterii la angajare: diplomă de 
școală sanitară postliceală; examen 
pentru obţinerea gradului de  principal; 
certificat de membru OAMGMAMR- 
specialitatea medicină generală, avizat 
și valabil la data concursului. Certifi-
catul va fi însoţit de avizul anual (pentru 
persoanele care exercită profesia de 
asistent medical generalist) sau de 
adeverinţa pentru participare la 
concurs, eliberată de OAMGMAMR (în 
cazul persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical generalist). 
Vechime minimă în muncă: -5 ani 
vechime ca asistent medical. Candidații 
vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 13.12.2018, ora 
14.00, la sediul Spitalului de Pneumofti-
ziologie Leordeni. Relaţii suplimentare 
la sediul: Spitalului de Pneumoftizio-
logie Leordeni, persoană de contact: Jr.
Stan Raluca-Mihaela,  te lefon: 
0248.653.695, fax: 0248.653.690, e-mail: 
runos@spitalleordeni.ro.

l Anunţ de concurs: Primăria 
Comunei Oarja, Judeţul Argeș, organi-
zează concurs de recrutare  pentru 
ocuparea, pe perioadă determinată, a 
funcției contractuale de execuție 
temporar vacantă, după cum urmează: 
1.  consilier juridic, gradul II. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art. 3 din  Hotărâre nr. 
286 / 2011 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-

zător funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a ocupării 
funcţiei publice sunt: 1.consilier juridic, 
gradul II în cadrul Consiliului Local 
Oarja: - studii universitare absolvite cu 
diplomă de licenţă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul știinţelor juridice, - vechimea 
în specialitatea studiilor 1 an. Concursul 
se va organiza conform calendarului 
următor: Termenul limită pentru depu-
nerea dosarelor - 5 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial. 
18.12.2018, ora 10:00: proba scrisă; 
20.12.2018, ora 10:00: proba interviu. 
Locaţia de desfășurare a concursului: 
comuna Oarja, sediul Primăriei Oarja. 
Dosarele de înscriere la concurs trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute de art. 6, alin. (1) din 
Hotărârea nr. 286/2011. Coordonate de 
contact pentru primirea dosarelor de 
concurs: - Primăria Comunei Oarja, 
comuna Oarja, str. Primăriei nr.459, 
telefon/fax: 0248/660.341, e-mail: 
primarie@oarja.cjarges.ro. Bibliografia 
și relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Oarja, din 
comuna Oarja, str. Primăriei, nr.459, 
telefon 0248/660.341.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr colecția completă „Magazin 
Istoric” în stare bună, ofer număr 
special “ Basarabia”. Tel. 0730924944.

CITAŢII
l Numita Zugravu Viorica, cu 
domiciliul legal în comuna Lăpu-
șata, sat Berești, județul Vâlcea, cu 
locuința actuală în Raionul Tele-
nești, sat Budăi, Republica Moldova, 
la familia Stratulat Grigorii și Elena, 
este citată la Judecătoria Horezu- 
județul Vâlcea pe data de Luni, 
03.12.2018, ora 08.30, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr.1200/241/2018, 
în procesul de divorț cu reclamantul 
Zugravu Ilie-Alin. În caz de nepre-
zentare, dosarul se va judeca în 
lipsă.

l Se citează pârâtul Crețu Adrian 
Ciprian, în dosarul nr. 19130/245/2018, 
Judecătoria Iași, termen 14.01.2019, ora 
8.30, C19M, obiect divorț cu minori, 
reclamant Crețu Mihaela.

l Se citează Ghesner Mihaela, Mic 
Sanda la Judecătoria Năsăud în ziua de 
11 decembrie 2018 ora 8:30, în calitate 
de pârâte în dosarul nr. 2158/265/2016 
în proces cu Bulz Iacob s.a, având ca 
obiect succesiune s.a.

l Orice persoană care cunoaște că ar 
putea dovedi calitatea de succesibili al 
defunctei Dumitriu Elena, cod numeric 
personal 2260113400079, decedată la 
data de 09 octombrie 2017, fostă cu 
ultimul domiciliu în București, str. 
Mătăsari nr.4A, sector 2, este chemată în 
ziua de 21.01.2019, ora 12:00, la Notari-
atul Andon din București, sector 5, 
Calea 13 Septembrie nr. 221 -225, etaj 1.

DIVERSE
l Informare. Vă anunțăm că în 

Dosarul nr. 5258/55/2018 al Judecătoriei 
Arad s-a deschis procedura de declarare 
judecătorească a morții numitului 
Crișan Alexandru, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în mun. Arad, str. Septimiu nr. 
49, jud. Arad. Respectuos solicităm 
oricărei persoane care poate oferi date 
cu privire la cel dispărut să le comunice 
Judecătoriei Arad în termen de cel mult 
2 luni de la data publicării prezentului 
anunț.

l Informare. Această informare este 
efectuată de: Administratia Bazinala de 
Apă Banat, Timișoara, B-dul Mihai 
Viteazu, nr.32, tel.0256.491.848; fax: 
0256.491.798, e-mail@dab.rowater.com, 
ce intenţionează să solicite de la Admi-
nistrația Națională “Apele Române” 
aviz de gospodărire a apelor pentru 
desfășurarea unor investiții privind 
realizarea lucrării:  “Amenajare 
complexă râu Bârzava și afluenți pe 
sectorul Bocșa-Gătaia-Denta, Jud.
Caraș-Severin și jud.Timiș”, lucrarea 
este  amplasată în albia minoră și 
majoră a cursurilor de apă râu Bârzava 
și a afluenților acestuia: pârâu Fizes și 
pârâu Vornic din localitatea Bocșa, jud.
Caraș-Severin până în localitatea 
Denta, județul Timiș. Această investiţie 
este nouă. Scopul lucrărilor proiectate 
pentru râu Bârzava și afluenți: -Închi-
dere linie de aparare pe sector 
Bocșa-Gătaia-Denta; -Mărire capacitate 
polder Ghertenis. Această solicitare de 
aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obţină informaţii suplimen-
tare cu privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa menţionată. 
Persoanele care doresc să transmită 
observaţii, sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului la adresa de mai 
sus sau telefonic la nr.0744.790.539.

l Borangic Mihail notifică pe Ghiniţă 
Dobriţa în vederea clarificări situaţiei 
din cimitirul Parohial Progresul la 
figura 55, parcela 4, în suprafaţă de 3x3 
mp. În termen de 30 de zile să se 
prezinte la cancelaria Parohiei Progresul 
din str. Ilie Oprea nr. 5 -7 sect. 4 Bucu-
rești.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale  de insolventa 
in dosarul nr. 4125/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform sentinței nr. sentinței 
nr. 35CC din 14.11.2018 privind pe SC 
Anka Coffee Distribution SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță 
31.12.2018, întocmirea tabelului preli-
minar al creanțelor 21.01.2019, întoc-
mirea tabelului definitiv 15.02.2019, 
prima Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 28.01.20198 orele 12:00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploiești, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B.

l Delgaz Grid S.A. anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Inlocuire conducte si bransa-
mente gaze naturale presiune redusa - 
strada Aurel Vlaicu si 8 Martie, 
Localitatea Sebes, judet Alba”, propus a 
fi amplasat in Loc. Sebes, jud. Alba. 
Informatiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Alba loc. 
Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. 
Alba si la sediul titularului din Mun. 
Tirgu Mures, bulevardul Pandurilor, 
nr.42, etaj IV, jud. Mures, in zilele de 
luni -joi, intre orele 08.00 - 16.30 si 
vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile 

publicului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Alba.

l Delgaz Grid S.A. anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Inlocuire conducte si bransa-
mente gaze naturale presiune redusa - 
strada Ulita de Mijloc si Ulita de Sus, 
Localitatea Lancram, judet Alba”, 
propus a fi amplasat in localitatea 
Lancram, municipiului Sebes, judetul 
Alba. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agen-
tiei pentru Protectia Mediului Alba loc. 
Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. 
Alba si la sediul titularului din Mun. 
Tirgu Mures, bulevardul Pandurilor, 
nr.42, etaj IV, jud. Mures, in zilele de 
luni -joi, intre orele 08.00 - 16.30 si 
vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Alba.

l S.C OMV Petrom S.A. anunta 
publicul interesat asupra deciziei de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “ Lucrari de amenajare plat-
forma, drum acces si foraj sonda H8 
Independenta” , propus a fi amplasat in 
extravilanul comunei Branistea, T3/3, P 
C/C, DR, A, judetul Galati. Proiectul 
acordului de mediu poate fi consultat la 
sediul A.P.M Galati, Strada Regiment 
11 Siret, Nr. 2, in zilele de luni pana joi, 
intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 
8:00-13:00, precum si la urmatoarea 
adresa de internet: http://apmgl.anmp.
ro – reglementari – acordul de mediu – 
drafturi acte de reglementare – proiect 
acord de mediu. Observatiile/ contesta-
tiile publicului se primesc la sediul 
A.P.M Galati, strada Regiment 11 Siret, 
nr. 2, pana la data de 05.12.2018 ( in 
termen de 8 zile de la data afisarii anun-
tului).

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al Iovo Comexim 
Serv SRL desemnat prin hotararea 
nr.6887 din data de 22.11.2018, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 4314/3/2018, 
notificã deschiderea falimentului prin 
procedura simplificata prevazuta de 
Legea nr.85/2014 împotriva Iovo 
Comexim Serv SRL, cu sediul in Bucu-
rești Sectorul 3, Str. Rotundă, Nr. 2, Bloc 
Y1C, Scara 1, Etaj 1, Ap. 6, CUI  
25305744, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/3656/2009. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei impo-
triva Iovo Comexim Serv SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului Bucu-
rești - Secţia a VII-a Civila, cu referire 
la dosarul nr. 4314/3/2018, in urmatoa-
rele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 28.12.2018; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
21.01.2019; c) termenul pentru depu-
nerea contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publicarea in 
BPI a tabelului suplimentar; d) termen 
pentru intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 18.02.2018.

l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii de faliment a debitorului SC 

Crazy Night SRL, CIF: 34859331, 
J25/227/2015, dosar nr. 1550/101/2018 
-Tribunalul Mehedinţi. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă la 
28.12.2018; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului supli-
mentar al creanţelor la 10.01.2019; 
Termen pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publicarea 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
a tabelului suplimentar și pentru 
afișarea tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor la 23.01.2019. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis.

l Comuna Tulgheș, din județul 
Harghita, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.6 și nr.20, înce-
pând cu data de 03.12.2018 pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Consiliului 
Local Tulgheș, conform art.14 alin.(1) și 
(2) din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Națio-
nale de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

ADUNARI GENERALE
l Subsemnata Zheng Xuehong, în 
calitate de administrator și asociat în 
cota de 35% din capitalul social al 
Societăţii Arletta Com S.R.L, sediul în 
Judeţ Ilfov, oraș Otopeni, str. Petre Ispi-
rescu nr. 9B, parter, Birou nr. 2, înregis-
t r a t a  l a  O R C T  I l f o v 
J23/1608/25.09.2003, CUI 14642213, în 
baza art. 14 alin. 3 si 4 din CAP. 5 din 
Actul Constitutiv al Societăţii Arletta 
Com S.R.L., Convoc pentru data 
29.11.2018, ora 9,00 -Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Asociaţilor care se 
va ţine la sediul social al societăţii 
Arletta Com S.R.L. din Judeţ Ilfov, 
Oraș Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 9B, 
parter, Biroul nr. 2. În cazul în care 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Asociaţilor legal convocată pentru data 
de 29.11.2018, ora 9,00, nu poate adopta 
o hotărâre valabilă datorită neîntrunirii 
cvorumului, Adunarea Generală Extra-
ordinară a Asociaţilor este reconvocată 
pentru data 03.12.2018, ora 9,00 care se 
va ţine la sediul societăţii Arletta Com 
S.R.L. din Judeţ Ilfov, Oraș Otopeni, str. 
Petre Ispirescu nr. 9B, parter, Biroul nr. 
2, având următoarea ordine de zi; 1. 
Încheierea contractului de vânzare în 
forma autentică pentru vânzarea tere-
nului categoria de folosinţă curţi-con-
strucţii în suprafaţă de 530 mp. situat în 
intravilanul oraș Otopeni, str. Petre 
Ispirescu nr. 9A, Tarla 30, Parcela 
358/91, Judeţ Ilfov, număr cadastral 
101593, număr cadastral vechi 1361/2 și 
cota parte indiviză de ½ din terenul în 
suprafaţă de 218 mp. situat în intravi-
lanul oraș Otopeni, str. Petre Ispirescu 
nr. 9A, Tarla 30, Parcela 358/91, Judeţ 
Ilfov având numar cadastral 1361/4 
având destinaţia de drum de acces  la 
preţul de 70.000 EUR plus TVA sau 
echivalent lei către cumpărător socie-
tatea Shoes Quality Moda S.R.L. cu 
obligaţia ca cumparatorului să consti-
tuie cu titlu gratuit în favoarea proprie-
tarului construcţiei a dreptulului de 
superficie pentru o perioada de 99 de 
ani cu posibilitatea reînnoirii având 
drept de construire și drept de folosinţă 
fără nicio limitare sau restricţie asupra 
terenului în suprafaţă de 530 mp. situat 
în intravilanul oraș Otopeni, str. Petre 
Ispirescu nr. 9A, Tarla 30, Parcela 
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358/91, Judeţ Ilfov, număr cadastral 
101593, număr cadastral vechi 1361/2 şi 
un drept de folosinţă cu titlu gratuit 
fără nicio limitare sau restricţie pentru 
întreaga perioadă de existenţă a 
construcţiei asupra cotei părţi indivize 
de ½ din terenul în suprafaţă de 218 
mp. situat în intravilanul oraş Otopeni, 
Tarla 30, Parcela 358/91, Judeţ Ilfov, 
având număr cadastral 1361/4 având 
destinaţia de drum de acces. 2. Înche-
ierea contractului de vânzare în formă 
autentică pentru vânzarea terenului 
categoria de folosinţă curţi-construcţii 
în suprafaţă de 565 mp. situat în intra-
vilanul oraş Otopeni, str. Petre Ispirescu 
nr. 9B, Tarla 30, Parcela 358/91, Judeţ 
Ilfov, număr cadastral 101591, număr 
cadastral vechi 1361/3 şi cotă parte 
indiviza de ½ din terenul în suprafaţă 
de 218 mp. situat în intravilanul oraş 
Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 9A, 
Tarla 30, Parcela 358/91, Judeţ Ilfov 
având număr cadastral 1361/4 având 
destinaţia de drum de acces  la preţul de 
70.000 EUR plus TVA sau echivalent lei 
către cumparător societatea SHOES 
QUALITY MODA S.R.L. cu obligatia 
cumpărătorului să constituie cu titlu 
gratuit în favoarea proprietarului 
construcţiei a dreptulului de superficie 
pentru o perioada de 99 de ani cu posi-
bilitatea reînnoirii având drept de 
construire şi drept de folosinţă fara 
nicio limitare sau restricţie asupra tere-
nului în suprafaţă de 565 mp. situat în 
intravilanul oraş Otopeni, str. Petre 
Ispirescu nr. 9B, Tarla 30, Parcela 

358/91, Judeţ Ilfov, număr cadastral 
101591, număr cadastral vechi 1361/3 şi 
un drept de folosinţă cu titlu gratuit 
fără nicio limitare sau restricţie pentru 
întreaga perioada de existenţă a 
construcţiei asupra cotei părţi indivize 
de ½ din terenul în suprafaţă de 218 
mp. situat în intravilanul oraş Otopeni, 
Tarla 30, Parcela 358/91, Judeţ Ilfov, 
având număr cadastral 1361/4 având 
destinaţia de drum de acces. 3. Înche-
ierea contractului de vânzare în forma 
autentică pentru vânzarea terenului 
categoria de folosinţă arabil în supra-
faţă de 308 mp. situat în intravilanul 
oraş Otopeni, str. George Topârceanu nr. 
18, Tarla 30, Parcela A358/74/1, Judeţ 
Ilfov, număr cadastral 1039/2, înscris în 
Carte Funciară nr. 668, la preţul 30.000 
EUR plus TVA sau echivalent lei către 
cumpărător societatea SHOES 
QUALITY MODA S.R.L. 4. Aproba 
împuternicirea administratorului socie-
tăţii ZHENG XUEHONG să încheie 
contractul de vânzare în forma auten-
tică cu cumpărătoarea societatea Shoes 
Quality Moda S.R.L.

l Consiliul de Administraţie al SC 
Compania de Librării Bucureşti SA, cu 
sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr.10, bloc 
7B,sector 4,  înmatriculată la ORC nr. 
J40/6333/1992, cod unic RO361307, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară 
şi Extraordinară a Acţionarilor societăţii 
în data de 16.01.2019, orele 8, respectiv 
orele 10,  la sediul din Bd. Unirii nr.10, 

bloc 7B, sector 4. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Ordinară: 1. 
Alegerea membrilor Consiliului de Admi-
nistraţie al societăţii, stabilirea remunera-
ţiei şi stabilirea constituirii garanţiilor 
membrilor Consiliului de Administraţie. 
Lista cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi califi-
carea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator 
se află la sediul societăţii pentru  a fi  la 
dispoziţia acţionarilor, putând fi consul-
tată şi completată de aceştia. 2.Alegerea 
Preşedintelui Consiliului de Adminis-
traţie conform art 16, alin 7 din Statutul 
societăţii. 3.Desemnarea şi mandatarea 
persoanei pentru semnarea contractelor 
de administrare ale administratorilor. 4.
Desemnarea şi mandatarea persoanei 
pentru semnarea contractului de mandat 
al Directorului General. Ordinea de zi 
pentru Adunarea Generală Extraordi-
nară: 1. Aprobarea prelungirii facilităţii 
de credit acordat societăţii de către 
Raiffaisen Bank în valoare de 960.000 lei, 
pentru o perioadă de un an de zile. La 
şedinţă pot participa  acţionarii înscrişi la 
data de 01.01.2019 în Registrul Acţiona-
rilor ţinut de  societate prin grija Consi-
liului de Administraţie. Informaţii 
suplimentare la telefon: 0213139645,de 
luni până vineri, între orele 9-14.

LICITAŢII
l SC Mannheim Oil SRL - în fali-
ment anunta vanzarea prin licitatie 

publica a bunului imobil, reprezentand 
teren/constructii inscris in C.F. nr. 
30101/Slatina - Timis, nr. top: 31 - 
Sadova Veche, Cad: C1, Top: 31, aflat 
in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situat adminis-
trativ in Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denumita 
generic “ Statie distributie carbu-
ranti”. Pretul de pornire al licitatiei  
este de 75 % din pretul de evaluare, 
respectiv 1.024.425 Lei + T.V.A. Caie-
tele de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caietelor 
de sarcini fiind de 1.000 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
07.12.2018, orele 12.00, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 
21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 14.12.2018, orele 
12.00.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional transport 
marfa si persoane pe numele Dumitru 
Eugen. Îl declar nul.

l  Pierdut cartelă tahograf şi atestat 
profesional conducător maşini de mare 
tonaj emis de RAR Deva pe numele 
Ursan Augustin –Florin. Se declară nule.

l SC Stellinni Star Srl-D CUI 
33887236, declara pierdute: declaratia 
de instalare, cartea de interventie si 
registrul special pentru casa de marcat 
ORGTECH ABAC serie aparat 481515. 
Le declat nule.

l Pierdut certificat de pregătire profe-
sională a conducătorului auto - trans-
port mărfuri, eliberat de ARR Vâlcea, 
pe numele Ionescu Marius Nicolae, din 
Rm. Vâlcea, județul Vâlcea. Se declară 
nul.

l SC Pro Credum SRL înmatricu-
lată în Registrul Comerţului cu 
număr J40/11010/1999,  CUI 
15387011, cu sediul în Bucureşti, str. 
Elena Cuza nr. 26, sector 4, anunţă 
pierderea certificatului de înmatricu-
lare şi a certificatelor constatatoare. 
Le declarăm nule.

l Pierdut contract de vânzare –cumpă-
rare cu nr. 1828/1992 pe numele Viorel 
Teodor cu adresa în str. Sibiu nr. 2, bl. 
OD 1, sc. 2, ap. 70, sector 6, Bucureşti, 
emis de Sucursala de Construcţii Repa-
raţii Administrarea şi Vânzarea Locuin-
ţelor Giuleşti.

l Pierdut certificat de înatriculare  
seria B nr. 3153713 al Societăţii 
Comerciale SC Sophia 99 Beauty 
Center SRL cu sediul în Bucureşti 
sect. 4.




