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OFERTE SERVICIU
l Liceul Tehnologic Dragomir 
Hurmuzescu organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant: -1 post Administrator de Patri-
moniu (probe; scrisă, interviu). Data 
concursului: 27.11.2018. Depunerea 
dosarelor se face până în perioada 
21.11.2018, în intervalul orar 10:00 
-14:00 la secretariatul unităţii. Relaţii 
suplimentare la telefon: 021.256.00.83; 
0721278528; 0735173943.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare “Delta Dunării”- Tulcea, 
cu sediul în str.Babadag, nr.165, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui 
post de Expert în securitate și sănătate 
în muncă (COR- 242304)- perioadă 
nedeterminată, studii superioare. 
Concursul se va desfășura în conformi-
tate cu prevederile Legii 286/2011, în 
data de 28.11.2018, ora 10.00, la sediul 
institutului. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 15 zile lucratoare 
de la data apariţiei anunţului în ziar, la 
secretariatul institutului. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la Biroul 
Resurse Umane al institutului, la 
telefon 0240.524.550, interior 133.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare “Delta Dunării”- Tulcea, 
cu sediul în str.Babadag, nr.165, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui 
post de Tehnician în Biologie (COR 
314105)- perioadă nedeterminată. 
Concursul se va desfășura în conformi-
tate cu prevederile Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de cerce-
tare-dezvoltare, în data de 06.12.2018, 
ora 10.30, la sediul institutului. Dosa-
rele de concurs se depun în termen de 
30 de zile de la data apariţiei anunţului 
în ziar, la secretariatul INCDDD 
TULCEA. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la Biroul Resurse Umane 
al institutului, la telefon 0240.524.550, 
interior 133.

l Societatea Curent Metal SRL, cu 
sediul în mun.Târgoviște, bld.Liber-
tății, nr.2, clădire Mondial, spațiul 
12-13, jud.Dâmbovița, J15/1375/2017, 
CUI: 37267059, angajează secretar cod 
caen 412001 -Departamentul Adminis-
trativ. Persoanele interesate pot aplica 
până la data de 02 noiembrie 2018, 
prin depunerea unei cereri la sediul 
societății. Cerințe: -cunoașterea limbii 
turcă nivel avansat; -cunoștințe de 
operare PC; -studii medii/superioare 
finalizate cu diplomă de absolvire; Se 
oferă salariu motivant și posibilitatea 
de promovare, iar concursul va avea 
loc 03.11.2018.

l Primăria Comunei Mihăești, cu 
sediul în localitatea Mihăești, str.Prin-
cipală, nr.26A, judeţul Argeș, organi-
zează  concurs  conform Leg i i 
nr.188/1999 pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de: inspector, gr.asis-
tent, cl.I -Compartimentul Registrul 
Agricol -1 post. Concursul se va desfă-
șura la sediul Primăriei Comunei 
Mihăești, astfel: -Proba scrisă în data 
de 04.12.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 07.12.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Absolvent de 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv de studii superi-
oare de lungă durată cu diplomă de 
licenţă sau echivalent în unul din 
următoarele domenii: agricultură, 
horticultură, îmbunătăţiri funciare, 
administraţie publică; -Vechimea în 
specialitatea studiilor necesare exerci-

tării funcţiei publice: minim 1 an. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Mihăești, judeţul 
Argeș. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Mihăești, persoană de 
contact: Baroana Zefina, având funcţia 
de secretar, telefon: 0248.560.002, fax: 
0248.560.005, e-mail: primarie@miha-
esti.cjarges.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Arad, cu sediul în 
Arad, Str. Călugăreni, nr. 1A, scoate la 
concurs, în data de 06.12.2018, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, grad 
profesional superior - Compartimentul 
Relații cu Angajatorii; Condiţii speci-
fice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate - 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 7 ani; 
Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate. Data de desfă-
șurare a concursului: 06.12.2018 - ora 
10:00 - proba scrisă.  Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în perioada 
02.11.2018-21.11.2018, la sediul 
ANOFM. Persoană de contact: Teodor 
Sărac -  consil ier superior,  tel . 
0257.211.230, email teodor.sarac@
ar.anofm.ro.

l Comuna Calafindești, cu sediul în 
localitatea Calafindești, strada princi-
pală, f.n., judeţul Suceava, în baza 
Legii 188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant pe perioadă nedeterminată 
pentru funcţie publică de execuţie la 
Compartimentul financiar-contabil, 
executări silite, achiziţii publice. Denu-
mirea postului: consilier, clasa I, grad 
profesional debutant. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
știinţe economice, respectiv contabili-
tate și informatică de gestiune; 
-vechime pentru ocuparea postului: 
minim 0 ani. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -Proba 
scrisă: data de 05.12.2018, ora 10.00, la 
sediul instituţiei; -Interviul: data de 
07.12.2018, ora 10.00, la sediul institu-
ţiei. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial. Date contact: 
telefon/fax: 0230.281.290, e-mail: 
primariacalafindesti@yahoo.com, 
persoană de contact: Lauric Victoria- 
secretar.

l Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” 
Suceava, cu sediul în Suceava, str.
Mitropoliei, nr.4, organizează în 
temeiul HG nr.286/2011, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014, 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
determinată (pe perioada suspendării 
contractului individual de muncă al 
titularului postului) a posturilor 
temporar vacante de execuţie (personal 
contractual): -Bibliotecar, studii superi-
oare, gradul I, Secția pentru Adoles-
cenţi: 1 post; -Bibliotecar, studii 
superioare, gradul II, Compartiment 

Dezvoltare, evidenţă, prelucrare: 1 
post. Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 19.11.2018, ora 
11.00; -interviul în data de 23.11.2018, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii specifice: 
-pentru postul de bibliotecar, studii 
superioare, grad I, Biroul Informatică, 
Secretariat și Multimedia -Secţia 
pentru Adolescenţi: -studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei contractuale de minimum 
4 ani; -cunoașterea unei limbi străine 
de circulație internațională: engleză 
-nivel mediu; -cunoștințe de operare pe 
calculator: cunoașterea și utilizarea 
programelor MS Office (Word, Excel), 
Internet, Baze de date și sisteme infor-
matice de bibliotecă- nivel mediu; 
-pentru postul de bibliotecar, studii 
superioare, grad II, Biroul Dezvoltare, 
prelucrare și asistenţă metodică 
-Compartiment Dezvoltare, evidenţă, 
prelucrare: -studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei contractuale de minimum 6 
luni; -cunoașterea unei limbi străine de 
circulație internaţională: engleză și/sau 
franceză- nivel mediu; -cunoștințe de 
operare pe calculator: cunoașterea și 
utilizarea programelor MS Office 
(Word, Excel), Internet, Baze de date și 
sisteme informatice de bibliotecă -nivel 
mediu. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la data afișării 
anunţului, respectiv până în data de 

09.11.2018, ora 14.00, la sediul admi-
nistrativ al instituţiei, din strada Mitro-
poliei, nr.4, etajul I, Secretariat, 
Suceava. Dosarele se vor verifica de 
către comisia de concurs, iar rezulta-
tele selectării dosarelor se vor afișa la 
sediul administrativ și pe site-ul: www.
bbsv.ro. Informaţii suplimentare și 
bibliografia necesară se pot obţine de la 
secretariatul instituţiei, telefon: 
0230.530.798.

l Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” 
Suceava, cu sediul în Suceava, str.
Mitropoliei, nr.4, organizează în 
temeiul HG nr.286/2011, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014, 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de execuţie (personal contrac-
tual): Referent de specialitate, studii 
superioare, gradul II, Compartimentul 
Financiar-contabil, gestiune și achiziţii 
publice- 1 post vacant contractual pe 
perioadă nedeterminată. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 26.11.2018, ora 11.00; -inter-
viul în data de 03.12.2018, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele  condiţ i i  specif ice :  -studi i 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul 
economic; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
contractuale de minimum 4 ani; 
-cunoștinţe de operare pe calculator: 
nivel mediu. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunţului, respectiv până în 
data de 16.11.2018, ora 14.00, la sediul 
administrativ al instituţiei, din strada 

Mitropoliei, nr.4, etajul I, Secretariat, 
Suceava. Dosarele se vor verifica de 
către comisia de concurs, iar rezulta-
tele selectării dosarelor se vor afișa la 
sediul administrativ și pe site-ul: www.
bbsv.ro. Informaţii suplimentare și 
bibliografia necesară se pot obţine de la 
secretariatul instituţiei, telefon: 
0230.530.798.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, 
cu sediul în Vaslui, strada Ştefan cel 
Mare, nr.233, judeţul Vaslui, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante de: -asistent 
medical la Laborator Radiologie și 
Imagistică Medicală -1 post; -asistent 
medical principal la Dispensar TBC -1 
post; -muncitor calificat III (fochist) la 
Deservire Centrală Termică -1 post; 
-muncitor calificat IV (frizer) la 
Frizerie -1 post; -muncitor calificat III 
(instalator) la Instalator-Întreţinere, 
Deservire Staţie Oxigen -1 post; -șofer 
II la Activitate-Conducere Auto -1 
post. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
HG nr.286/23.03.2011, cu modificările 
și completările ulterioare. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 26.11.2018, ora 09.00 (toate 
posturile); -proba practică în data de 
26.11.2018, ora 09.00 (frizer și insta-
lator); -proba interviu în data de 
28.11.2018, ora 09.00 (toate posturile). 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: I.Asistent medical: 
-diplomă de școală sanitară postliceală 
sau echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform 
HG nr.797/1997; -asigurare de răspun-

Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri mobile la valoarea de 
piata redusa cu 20%. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 07.11.2018, ora 15/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 
14.11.2018, 21.11.2018, 28.11.2018 si 05.12.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc. 

nr. 
crt. Denumire bun mobil Unitate Cantitate 

Valoare de piata 

(lei) 
1 MASINA DE CUSUT 5 FIRE buc 1 884 
2 MASINA DE CUSUT JK 786E-4-514 buc 1 568,8 
3 MASINA JK-768B-DI-4-514 buc 1 1.136,8 
4 MASINA DE CUSUT 5 FIRE buc 2 1.768 
5 MASINA JK buc 2 1.904 
6 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 1 612 
7 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 1 816 
8 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 2 2.448 
9 MASINI DE CUSUT Dt 802a buc 1 504,8 

10 MASINA DE CURATAT ATE DOIT DT-F100S buc 6 4.478,4 
11 MASINA DE CUSUT dt ft 100s buc 4 2.137,6 
12 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 815,2 
13 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 7 2856 
14 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 815,2 
15 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 408 
16 GENERATOR ABUR 2 POSTURI A202 buc 1 1.196 
17 COMPRESOR CU SURUB - KAESER buc 1 17.491,2 
18 REZERVOR DE AER VERTICAL 500L11 BAR CU SUPAPA buc 1 1.270,4 
19 AUTOTURISM M1 VOLKSWAGEN Golf, an fabricatie 2011, diesel buc 1 14.528,8 
20 AUTOUTIL MERCEDS BENZ Sprinter furgon, an fabr 2013, diesel buc 1 36.768,8 
21 MASINA DE SPALAT RUFE BOSCH  buc 1 677,6 
22 USCATOR DE RUFE CU CONDENSATOR BOSCH buc 1 685,6 
23 DISTRUGATOR FELLOWES99 buc 1 447,2 
24 SEIF SIGMA buc 1 50,4 
25 ASPIRATOR ASL7 buc 1 146,4 
26 MASA DE CALCAT CU MANECAR buc 2 720 
27 SIRUBA DL7200-BM1-16 LINIAR AUTOMAT buc 10 8.632 
28 COMBINA FRIGORIFICA 361L A+ 200CM buc 1 192 
29 MASINA DE CUSUT 4 FIRE buc 4 2.992 
30 MASINA DE TAIAT MATERIAL CURRIS 8 buc 3 1.068 
31 UTILAJ CONFECTII TEXTILE PRESA LIPIT TEROMUC buc 1 882,4 
32 IMPRIMANTA INKJET COLOR HP OFFICE JET PRO 8620 buc 1 180,8 
33 SET CANAPEA buc 1 1.027,2 
34 MASUTA buc 1 210,4 
35 MASUTA buc 1 79,2 
36 IMPRIMANTA HP DESKJET INK ADV 2645 ALL IN ONE buc 1 60 
  Total     111.459,2 lei 

Valorile nu contin TVA. 
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dere civilă valabilă; -certificat membru 
OAMGMAMR; -aviz anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei valabil 
2018; -6 luni vechime în specialitate; 
II.Asistent medical principal: -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform HG 
nr.797/1997; -asigurare malpraxis 
v a l a b i l ă ;  - c e r t i f i c a t  m e m b r u 
OAMGMAR vizat 2018; -5 ani 
vechime ca asistent medical; -examen 
pentru obţinerea gradului de asistent 
principal; III.Muncitor calificat III 
(fochist): -diplomă de absolvire a şcolii 
profesionale; -act de calificare în 
meseria de fochist; -3 ani vechime în 
meseria de fochist; IV.Muncitor cali-
ficat IV (frizer): -diplomă de absolvire 
a şcolii profesionale; -act de calificare 
în meseria de frizer; -fără vechime în 
activitate; V.Muncitor calificat III 
(instalator): -diplomă de absolvire a 
şcolii profesionale; -act de calificare în 
meseria de instalator; -3 ani vechime în 
meseria de instalator apă caldă; VI.
Şofer II: -permis de conducere pentru 
şofer profesionist categoria B şi C sau 
diplomă de absolvire a învăţământului 
mediu ori profesional de specialitate; 
-3 ani vechime în funcţia de şofer. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, persoană de contact: economist 
C i o b a n u  F l o r i n a ,  t e l e f o n : 
0235.312.120/interior: 138.

l Municipiul Sighetu Marmaţiei, cu 
sediul în Sighetu Marmaţiei, str.

Bogdan Vodă, nr.14, județul Mara-
mureş, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcției 
contractuale de execuție vacante de 
consilier juridic I, din cadrul Apara-
tului de specialitate al primarului, 1 
post: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul ştiinţe juridice -speciali-
zarea drept; -vechime în specialitatea 
studiilor -minimum 3 ani. Data desfă-
şurării concursului: -proba scrisă în 
data de 26.11.2018, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 29.11.2018, ora 
10.00. Condiţii de participare: Gene-
rale: prevăzute în HG nr.286/2011 
(*actualizată*). Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituţiei, cam.6, în 
termen de maximum 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Municipiului Sighetu 
Marmației, nr.de telefon: 0262.311300, 
interior: 138, nr.fax: 0262.311.296. 
Persoană de contact: Mariş Gafia 
-inspector -Salarizare, resurse umane, 
mail: maris_gafia@yahoo.com.

l Primăria Comunei Morteni, cu 
sediul în localitatea Morteni, strada 
Principală, numărul 1127, judeţul 
Dâmboviţa, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de referent, grad profesional 
debutant, Compartiment Registrul 
Agr ico l ,  1  post ,  conform HG 
286/23.03.2011. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
medii liceale terminate cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime: nu este nece-

sară; -cunoştinţe operare PC dovedite 
cu diplomă sau certificat nivel mediu. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 26.11.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
28.11.2018, ora 10.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Morteni. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Morteni, 
persoană de contact: consilier Stanciu 
Victorita, telefon: 0245.242.714, fax: 
0245.242.714, e-mail: primariamor-
teni2016@yahoo.com.

l Primăria Comunei Războieni, 
judeţul Neamţ, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante: inspector, clasa I, grad profe-
sional debutant, perioada 03-10 
decembrie 2018, conform Legii 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici, 1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 03.12.2018, ora 10.00; Proba 
interviu va avea loc în termen de 
maxim 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Data şi ora 
interviului vor fi anunţate după proba 
scrisă. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Studii: să înde-
plinească condiţiile prevăzute la art.9 
lit.a) din Legea nr.188/1999, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare, studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţe econo-
mice; -Vechimea în specialitatea studi-
ilor nu este necesară; -Să îndeplinească 

cumulativ condiţiile art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Candi-
daţ i i  vor  depune dosare le  de 
participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Războieni. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Războieni, telefon: 
0233.292.901, fax: 0233.292.901, 
e-mail: primariarazboieni@yahoo.com.

l Primăria Comunei  Războieni, 
judeţul Neamţ, organizează concurs 
conform Legii nr.188/1999 pentru 
ocuparea funcţiei publice temporar 
vacante de: consilier, clasa I, grad 
profesional superior, 1 post. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă va 
avea loc în data de 04.12.2018, ora 
10.00: -Proba interviu va avea loc în 
termen de maxim 5 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. Data şi 
ora interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -Studii: să 
îndeplinească condiţiile prevăzute la 
art.9 lit.a) din Legea nr.188/1999, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -Vechimea în specialitatea 
studiilor de 7 ani necesară exercitării 
funcţiei publice conform art.57 din 
Legea nr.188/1999; -Să îndeplinească 
cumulativ condiţiile art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Candi-
daţ i i  vor  depune dosare le  de 
participare la concurs în termen de 8 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Războieni. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Războieni, telefon: 
0233.292.901, fax: 0233.292.901, 
e-mail: primariarazboieni@yahoo.com.

l Comuna Calafindeşti, cu sediul în 
localitatea Calafindeşti, strada princi-
pală, f.n., judeţul Suceava, în baza 
Legii 188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant pe perioadă nedeterminată 
pentru funcţie publică de execuţie la 
Compartimentul registrul agricol-ar-
hivă. Denumirea postului: consilier, 
clasa I, grad profesional debutant. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniile administraţie publică sau 
ştiinţe juridice; -vechime pentru 
ocuparea postului: 0 ani. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-Proba scrisă: data de 05.12.2018, ora 
10.00, la sediul instituţiei; -Interviul: 
data de 07.12.2018, ora 10.00, la sediul 
instituţiei. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei în termen de 
20 de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial. Date 
contact: telefon/fax: 0230.281.290, 
e-mail: primariacalafindesti@yahoo.
com, persoană de contact: Lauric 
Victoria- secretar.

l Primăria comunei Valea Crişului, 
județul Covasna organizează concurs 
pentru ocuparea funcției publice de 
execuție vacante de consilier, grad 
profesional debutant - Compartiment 
de autoritate tutelară şi asistență 
socială din cadrul aparatului de speci-
alitate al primarului comunei Valea 

Crişului, județul Covasna.  Concursul 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
comunei Valea Crişului, sat Valea 
Crişului str Principală nr 136, județ 
Covasna la data de 5 decembrie 2018, 
ora 10.00 - proba scrisă şi la data de 7 
decembrie 2018, ora 10,00 - interviul. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare. Condi-
țiile 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 
fundamental ştiinţe sociale, ramurile 
de ştiinţă: ştiinţe administrative, ştiinţe 
ale comunicării sau ştiinţe juridice. - 
Nu se solicită vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 20 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul Primă-
riei comunei Valea Crişului, str Princi-
pală nr 136, județ Covasna şi va 
cuprinde documentele prevăzute în 
art. 49 din H.G.R. nr 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia, 
formularul de înscriere şi relații supli-
mentare se pot obține la sediul Primă-
riei comunei Valea Crişului şi la 
numărul de telefon/fax 0267/374541, 
e-mail primariavaleacrisului@yahoo.
com. Persoana de contact - consilier 
Bencze Ildiko.

l Consiliul Judeţean Suceava organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale de execuţie vacante 
de şofer I şi şofer II la Biroul adminis-
trativ al Serviciului logistic din cadrul 
Direcției organizare. Concursul se 
organizează la sediul Consiliului Jude-
ţean Suceava, după cum urmează: -în 
data de 26.11.2018, orele 10.00, proba 
scrisă; -în data de 29.11.2018, orele 
10.00, proba practică; -interviul va 
avea loc într-un termen de maximum 4 
zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei practice. I. Condiţii generale: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.3 din Regu-
lamentul -cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. II. Condiţiile 
specifice: II.1. -pentru un post vacant 
de şofer I: -studii medii/generale absol-
vite cu diplomă; -vechime minimă 
necesară în funcția de şofer: 2 ani şi 6 
luni. II.1. -pentru un post vacant de 
şofer II: -studii medii/generale absol-
vite cu diplomă; -vechime minimă 
necesară în funcția de şofer: 6 luni. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afişării anunțului, la regis-
tratura Consiliului Judeţean Suceava 
din str. Ştefan cel Mare nr. 36. Relaţii 
suplimentare cu privire la conţinutul 
dosarului, bibliografie, etc. se pot 
obţine de la: -avizierul instituţiei; 
-secretarul comisiei, tel. 0230.210.148, 
interior 142.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Municipiul Sebeş organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a trei funcţii 
publice de execuţie vacante de: 1)
Consilier, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Direcției Tehnice, 
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Compartiment Investiții Publice, 
aparatul de specialitate al primarului, 
ID post 206686; 2)Consilier, clasa I, 
grad profesional principal din cadrul 
Direcției Tehnice, Compartiment 
Investiții Publice, aparatul de speciali-
tate al primarului, ID post 455887; 3)
Consilier, clasa I, grad profesional 
asistent din cadrul Direcției Tehnice, 
Compartiment Investiții Publice, 
aparatul de specialitate al primarului, 
ID post 455888. Probele stabilite 
pentru concurs: proba scrisă şi inter-
viul. Data, ora şi locul organizării 
probei scrise: 04.12.2018, ora 11:00, 
Parcul Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, jud. 
Alba. Data, ora şi locul susţinerii inter-
viului: 10.12.2018, ora 11:00, Parcul 
Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, jud. Alba. 
Condiţiile de participare la concurs, 
postul de Consilier, clasa I, grad profe-
sional superior, ID post 206686: 
-candidatul trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă  în dome-
niul: construcții civile, industriale şi 
agricole; căi ferate, drumuri şi poduri; 
amenajări şi construcții hidrotehnice; 
inginerie civilă; instalații pentru 
construcții; îmbunătățiri funciare şi 
dezvoltare rurală; construcții miniere; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 7 ani. Condiţiile de partici-
pare la concurs, postul de Consilier, 
clasa I, grad profesional principal, ID 
post 455887: -candidatul trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă  în domeniul: construcții 
civile, industriale şi agricole; căi ferate, 
drumuri şi poduri; amenajări şi 
construcții hidrotehnice; inginerie 

civilă; instalații pentru construcții; 
îmbunătățiri funciare şi dezvoltare 
rurală; construcții miniere; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 5 ani. 
Condiţiile de participare la concurs, 
postul de Consilier, clasa I, grad profe-
sional asistent, ID post 455888: -candi-
datul trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă  în dome-
niul: construcții civile, industriale şi 
agricole; căi ferate, drumuri şi poduri; 
amenajări şi construcții hidrotehnice; 
inginerie civilă; instalații pentru 
construcții; îmbunătățiri funciare şi 
dezvoltare rurală; construcții miniere; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an.  Data până la care se 
pot depune dosarele de înscriere: 
21.11.2018, ora 16:00. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul Primăriei 
Municipiului Sebeş, Parcul Arini, nr. 1, 
Mun. Sebeş, jud. Alba, persoană de 
contact: inspector, Nicoleta Irimie. 
Informații suplimentare se pot obţine 
l a  s e d i u l  i n s t i t u ţ i e i ,  t e l e f o n 
0258.731.318, email secretariat@
primariasebes.ro.

l Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bacău organizează concurs de recru-
tare în data de 4 decembrie 2018, ora 
10.00 -proba scrisă, pentru funcţia 
publică de execuţie vacantă de consi-
lier, clasa I, gradul profesional supe-
rior, din cadrul Serviciului Avize, 
Acorduri, Autorizaţii. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în peri-
oada 02-21 noiembrie 2018, inclusiv, la 
sediul agenţiei din Bacău, B-dul Oituz, 
nr.23, şi trebuie să conţină documen-
tele prevăzute la art.49 din HG 
nr.611/2008. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul Funcţio-
narilor Publici, republicată cu modifi-

cările şi completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniile de 
studii universitare: inginerie chimică, 
ştiinţa mediului, inginerie civilă şi 
instalaţii, inginerie energetică, ingi-
nerie geologică, mine, petrol şi gaze, 
agronomie, silvicultură, ingineria 
produselor alimentare, inginerie meca-
nică, inginerie industrială, ingineria 
materialelor, ingineria mediului; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
minimum 7 ani. Relaţii suplimentare 
se pot obţine de pe pagina de internet: 
http://www.apmbc.anpm.ro şi de la 
doamna Genica Oprea, consilier, 
t e l e f o n :  0 2 3 4 . 5 1 2 . 7 5 0 ,  f a x : 
0234.571.056, e-mail: office@apmbc.
anpm.ro.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi: -1 post 
vacant de asistent medical şef, 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii 
specifice: -nivel de studii- superioare; 
diplomă de licenţă în specialitatea 
asistenţă medicală generală, însoţită 
de suplimentul descriptiv; diplomă de 
bacalaureat; adeverinţă examen grad 
principal- medicină generală; certificat 
de membru OAMGMAMR- asistent 
medical generalist licenţiat- grad prin-
cipal, avizat şi valabil la data concur-
sului. Certificatul va fi însoţit de avizul 
anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei de asistent medical generalist 
licenţiat- grad principal, avizat şi 
valabil la data concursului sau de 
adeverinţa pentru participare la 
concurs, eliberată de OAMGMAMR; 
nivel de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de securi-
tate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; vechime: minim 5 
ani ca asistent medical- specialitatea 
medicină generală.  Concursul se va 
desfăşura astfel :  proba scrisă 

-26.11.2018 ora 09,00, interviu- 
04.12.2018 şi 05.12.2018 ora 09,00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este: 
05.11.2018– 16.11.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, 
sector 1- telefon 021.319.30.51–61 
interior 142. -6 posturi vacante de 
asistent medical debutant, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: 
-nivel de studii- postliceale; diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare 
conf. H.G. nr.797/1997, în specialitatea 
medicină generală; diplomă de bacala-
ureat; certificat de membru OAMG-
MAMR- asistent medical generalist, 
avizat şi valabil la data concursului. 
Certificatul va fi însoţit de avizul anual 
pentru autorizarea exercitării profesiei 
de asistent medical generalist, avizat şi 
valabil la data concursului, sau de 
adeverinţa pentru participare la 
concurs, eliberată de OAMGMAMR; 
nivel de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de securi-
tate, în cazul în care acesta este 
declarat  „admis”;  vechime:  - . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă- 26.11.2018 ora 09,00, 
interviu- 04.12.2018 şi 05.12.2018 ora 
09,00 la sediul Spitalului Universitar 
de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este: 
05.11.2018- 16.11.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, 
sector 1- telefon 021.319.30.51–61 
interior 142. -3 posturi vacante de 
asistent medical principal, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: 
-nivel de studii- postliceale; diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare 

conf. H.G. nr.797/1997, în specialitatea 
medicină generală; diplomă de bacala-
ureat; adeverinţă examen grad prin-
cipal– medicină generală; certificat de 
membru OAMGMAMR- asistent 
medical generalist- grad principal în 
medicină generală, avizat şi valabil la 
data concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual pentru autori-
zarea exercitării profesiei de asistent 
medical generalist- grad principal 
(pentru persoanele care exercită 
profesia de asistent medical genera-
list– grad principal), avizat şi valabil la 
data concursului, sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs, eliberată 
de OAMGMAMR (în cazul persoa-
nelor care nu exercită profesia de asis-
tent  medical  general i s t -  grad 
principal); nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces 
la informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; vechime: 
minim 5 ani ca asistent medical gene-
ralist.  Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă- 26.11.2018 ora 
09,00,  interviu-  04 .12.2018 ş i 
05.12.2018 ora 09,00 la sediul Spita-
lului Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr. Carol Davila”. Perioada 
de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este: 05.11.2018– 16.11.2018. 
Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcă-
nescu nr.88,  sector  1-  te lefon 
021.319.30.51-61 interior 142. -2 
posturi vacante de asistent medical 
principal, conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice: -nivel de studii- 
postliceale; diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau diplomă de studii post-
liceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea laborator; 
diplomă de bacalaureat; adeverinţă 
examen grad principal- specialitatea 
laborator; certificat de membru 
OAMGMAMR– asistent medical- grad 
principal în specialitatea laborator, 
avizat şi valabil la data concursului. 
Certificatul va fi însoţit de avizul anual 
pentru autorizarea exercitării profesiei 
de asistent medical specialitatea labo-
rator- grad principal (pentru persoa-
nele care exercită profesia de asistent 
medical specialitatea laborator- grad 
principal), avizat şi valabil la data 
concursului, sau de adeverinţa pentru 
participare la concurs, eliberată de 
OAMGMAMR (în cazul persoanelor 
care nu exercită profesia de asistent 
medical specialitatea laborator- grad 
principal); nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces 
la informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; vechime: 
minim 5 ani ca asistent medical- speci-
alitatea laborator. Concursul se va 
desfăşura astfel:  proba scrisă- 
26.11.2018 ora 09,00, interviu- 
04.12.2018 şi 05.12.2018 ora 09,00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este: 
05.11.2018- 16.11.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, 
sector 1- telefon 021.319.30.51–61 
interior 142. -1 post vacant de şef birou 
gr.II, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: -nivel de studii- 
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superioare în specialitatea biroului; act 
doveditor de absolvire a studiilor- 
diploma de licenţă însoţită de supli-
mentul descriptiv (foaia matricolă); 
diplomă de bacalaureat; nivel de acces 
la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasificate 
sau a certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime: minim 5 ani în 
specialitate.  Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă- 26.11.2018 ora 
08,00, interviu- 04.12.2018 ora 09,00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este: 
05.11.2018- 16.11.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 

rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, 
sector 1- telefon 021.319.30.51-61 inte-
rior 560. -1 post vacant de tehnician de 
audiologie şi protezare auditivă licen-
ţiat, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii– 
superioare în specialitatea audiologie şi 
protezare auditivă; diplomă de licenţă 
în specialitate, însoţită de suplimentul 
descriptiv; diplomă de bacalaureat; 
nivel de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasi-
ficate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime: minim 6 luni ca 
tehnician de audiologie şi protezare 
auditivă (sa nu deţină gradul principal 

ca tehnician de audiologie şi protezare 
auditivă).  Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă- 26.11.2018 ora 
12,00, interviu- 04.12.2018 ora 09,00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este: 
05.11.2018- 16.11.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, 
sector 1- telefon 021.319.30.51–61 
interior 560. -1 post vacant de 
muncitor calificat II (telefonist), 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii 
specifice: nivel de studii- minim studii 
generale; act doveditor de absolvire a 
studiilor; calificare- certificat de califi-
care pentru meseria de telefonist; nivel 
de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasi-
ficate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime: minim 6 ani ca 
telefonist.  Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă- 26.11.2018 ora 
10,00, interviu- 04.12.2018 ora 10,00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este: 
05.11.2018 - 16.11.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, 
sector 1- telefon 021.319.30.51-61 inte-
rior 594. -1 post vacant de fizician 
medical debutant, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de 
studii - superioare; diplomă de licenţă 
în fizică medicală/ fizică sau echivalent 
(matematică, informatică, chimie 
fizică, inginerie electronică, electrică 
sau mecanică), însoţită de suplimentul 

descriptiv; diplomă de bacalaureat; 
diploma de master în fizică medicală 
sau adeverinta care să ateste calitatea 
de student masterand intr-un program 
de master fizica medicala acreditat; 
autorizaţie de liberă practică emisă de 
Ministerul Sănătăţii/ Direcţia de Sănă-
tate Publică (DSP)-valabilă, sau 
dovada depunerii la DSP a solicitării 
de obţinere a autorizaţiei de liberă 
practică (copie după cerere cu număr 
de înregistrare); nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verificarea 
în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul în 
care acesta este declarat „admis”; 
vechime: -. Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă- 27.11.2018 ora 
08,00, interviu- 05.12.2018 ora 08,00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este: 
05.11.2018- 16.11.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- 
telefon 021.319.30.51-61 interior 560. 
-1 post vacant de fizician medical 
debutant, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: -nivel de studii- 
superioare; diplomă de licenţă în fizică 
medicală/ fizică sau echivalent (mate-
matică, informatică, chimie fizică, 
inginerie electronică, electrică sau 
mecanică), însoţită de suplimentul 
descriptiv; diplomă de bacalaureat; 
diploma de master în fizică medicală; 
autorizaţie de liberă practică emisă de 
Ministerul Sănătăţii/ Direcţia de Sănă-
tate Publică (DSP) -valabilă, sau 
dovada depunerii la DSP a solicitării 
de obţinere a autorizaţiei de liberă 
practică (copie după cerere cu număr 
de înregistrare); nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul 

scris al candidatului privind verificarea 
în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul în 
care acesta este declarat „admis”; 
vechime: -. Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă- 27.11.2018 ora 
12,00, interviu- 05.12.2018 ora 12,00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este: 
05.11.2018- 16.11.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, 
sector 1- telefon 021.319.30.51-61 inte-
rior 560. -1 post vacant de fizician 
medical, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii- supe-
rioare; diplomă de licenţă în fizică 
medicală/ fizică sau echivalent (mate-
matică, informatică, chimie fizică, 
inginerie electronică, electrică sau 
mecanică), însoţită de suplimentul 
descriptiv; diplomă de bacalaureat; 
diploma de master în fizică medicală 
sau adeverinta care sa ateste calitatea 
de student masterand într-un program 
de master fizică medicală acreditat; 
permis de exercitare CNCAN nivel 2 
în domeniu, valabil; autorizaţie de 
liberă practică emisă de Ministerul 
Sănătăţii/ Direcţia de Sănătate Publica 
(DSP) -valabilă, sau dovada depunerii 
la DSP a solicitării de obţinere a auto-
rizaţiei de liberă practică (copie după 
cerere cu număr de înregistrare); nivel 
de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasi-
ficate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime: 2 ani vechime ca 
fizician medical debutant. Concursul se 
va desfăşura astfel: proba scrisă- 
27.11.2018 ora 12,00, interviu- 
05.12.2018 ora 12,00 la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 05.11.2018- 
16.11.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. 
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- 
telefon 021.319.30.51–61 interior 560. 
-3 posturi vacante de brancardier 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii 
specifice: -nivel de studii- generale; act 
doveditor de absolvire a studiilor; nivel 
de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasi-
ficate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
„admis”;condiţii de vechime: nu e 
cazul. Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă- 27.11.2018 ora 12,00, 
interviu- 05.12.2018 şi 06.12.2018 ora 
09,00 la sediul Spitalului Universitar 
de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este: 
05.11.2018- 16.11.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- 
telefon 021.319.30.51-61 interior 108. 
-2 posturi vacante de ambulanţier 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii 
specifice: nivel de studii -medii; 
diploma de bacalaureat; permis de 
conducere pentru sofer profesionist 
valabil pentru autovehicule din catego-
riile B şi C; diploma de absolvire a 
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cursului de ambulantier conform ordi-
nului ministrului sănătăţii privind înfi-
inţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul 
Staţiei de Salvare a Municipiului Bucu-
reşti, actual Serviciul de ambulanţă 
Bucureşti- Ilfov, precum şi în alte 
servicii judeţene de ambulanţă acredi-
tate prin ordin al ministrului sănătăţii; 
nivel de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasi-
ficate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; condiţii de vechime: 6 ani 
vechime ca şofer (conducător auto) 
profesionist şi cel puţin un an ca şofer 
autosanitara I, sau -diploma de bacala-
ureat; -certificat de calificare; -diploma 
de absolvire a cursului de ambulanţier 
conform ordinului ministrului sănătăţii 
privind înfiinţarea Şcolii de Ambulan-
ţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Muni-
cipiului Bucureşti, actual Serviciul de 
ambulanţă Bucureşti- Ilfov, precum şi 
în alte servicii judeţene de ambulanţă 
acreditate prin ordin al ministrului 
sănătăţii; -nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; -condiţii de vechime: 
6 ani vechime ca motorist, marinar sau 
conducător de şalupă şi cel puţin un an 
vechime ca motorist, marinar pe şalupa 
medicală sau conducător de şalupa 
medicală.  Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă- 27.11.2018 ora 
12,00, interviu- 05.12.2018 şi 06.12.2018 
ora 09,00 la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este: 
05.11.2018– 16.11.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- 
telefon 021.319.30.51– 61 interior 108. 
-8 posturi vacante de infirmieră debu-

tant, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: -nivel de studii- 
minim generale; act doveditor al studi-
ilor absolvite; nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verificarea 
în vederea obţinerii autorizaţiei de acces 
la informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; vechime: -. 
Concursul se va desfăşura astfel: proba 
scrisă- 27.11.2018 ora 08,00, interviu- 
05.12.2018 şi 06.12.2018 ora 09,00 la 
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 05.11.2018- 
16.11.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. 
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- 
telefon 021.319.30.51–61 interior 108. -3 
posturi vacante de îngrijitoare, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: 
-nivel de studii- minim generale; act 
doveditor al studiilor absolvite; nivel de 
acces la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de acces la informaţii clasificate sau 
a certificatului de securitate, în cazul în 
care acesta este declarat „admis”; 
vechime: nu e cazul. Concursul se va 
desfăşura astfe l :  proba scr isă- 
27.11.2018 ora 08,00,  interviu- 
05.12.2018 şi 06.12.2018 ora 09,00 la 
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 05.11.2018- 
16.11.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. 
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- 
telefon 021.319.30.51-61 interior 108. -1 
post vacant de muncitor calificat IV 
(bucătar), conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii- minim 
studii generale; act doveditor de absol-
vire a studiilor; calificare- certificat de 

calificare pentru meseria de bucătar; 
nivel de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasi-
ficate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime: -.  Concursul se va 
desfăşura astfel:  proba scrisă - 
27.11.2018 ora 10,00,  interviu- 
05.12.2018 ora 10,00 la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la concurs 
este: 05.11.2018- 16.11.2018. Relaţii 
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- 
telefon 021.319.30.51–61 interior 594. -1 
post vacant de kinetoterapeut, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii- superioare; diplomă de 
licenţă în specialitate, însoţită de supli-
mentul descriptiv; autorizaţie de liberă 
practică; nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; condiţii de vechime: 
minim 6 luni vechime în specialitate (să 
nu deţină gradul profesional de kineto-
terapeut principal). Concursul se va 
desfăşura astfe l :  proba scr isă- 
28.11.2018 ora 12.00, interviu - 
06.12.2018 ora 09.00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la concurs 
este: 05.11.2018- 16.11.2018. Relaţii 
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– 
telefon 021.319.30.51-61 interior 159. -1 
post vacant de inspector de specialitate 
debutant, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii superi-
oare în domeniul ştiinţe juridice; act 
doveditor de absolvire a studiilor- 
diplomă de licenţă însoţită de supli-
mentul descriptiv (foaia matricolă); 
cunoştinţe operare PC; nivel de acces la 
informaţii clasificate sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului 
de securitate; vechime: -. Concursul se 
va desfăşura astfel: proba scrisă- 
28.11.2018 ora 08.00,  interviu- 
06.12.2018 ora 09.00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la concurs 
este: 05.11.2018- 16.11.2018. Relaţii 
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- 
telefon 021.319.30.51-61 interior 142. -5 
posturi vacante de registrator medical 
debutant conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii- studii 
medii de specialitate sau studii medii; 
diplomă de bacalaureat; nivel de acces 
la informaţii clasificate sau acordul scris 
al candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului 
de securitate; vechime: -. Concursul se 
va desfăşura astfel: proba scrisă- 
28.11.2018 ora 08,00,  interviu- 
06.12.2018 şi 07.12.2018 ora 09,00 la 
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 05.11.2018- 
16.11.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol 

Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. 
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- 
telefon 021.319.30.51-61 interior 560.

CITAŢII
l Numitul Rotariu Andrei, cu ultim 
domiciliu cunoscut în Iaşi, comuna 
Ciurea, sat Lunca Cetățuii, str. Parcului, 
nr. 8, jud. Iaşi, este citat la Judecătoria 
Iaşi, în data de 15.11.2018, ora 8.30, 
complet C02, et.2, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr. 5037/245/2018, în 
procesul de divorț cu reclamanta 
Rotariu Luminița Marcela.

l Toma Claudia Mirela, Toma Liliana 
Cristina şi Gavrilă Traian sunt chemaţi 
la Judecătoria Slobozia la termenul din 
6 decembrie 2018 de Bucur Nicolae în 
dosarul 886/312/2013.

l Manu Ioan este citat în data de 21 
noiembrie 2018, în calitate de pârât la 
Tribunalul  Suceava în  dosarul 
1365/86/2018 ce are ca obiect revizuire 
-fond funciar, reclamant fiind ABA 
SIRET -prin SGA Suceava şi pârât 
-Asociația Şomuzul.

l Subscrisa Instant Pellet SRL este 
chemată în data de 05.12.2018 la Jude-
cătoria Piteşti în dosar cu numărul 
6704/280/2018 complet C3-5, ora 12.00, 
în contradictoriu cu CEZ Vânzare SA, 
în proces având ca obiect pretenții.

l Numita Ciobanu Maria, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Topo-
loveni, Str.Parcului, nr.10A, Bl.P40, 
Sc.B, Et.1, Ap.4, județul Argeş, este 
citată la Judecătoria Topoloveni, 
completul C1, pe data de 26.11.2018, 
ora 11.00, în calitate de intimat în 
dosarul nr.1324/828/2018, în procesul de 
declararea judecătorească a morţii cu 
petentul Ciobanu Gheorghe.

l Văduva Elena Iulia (fostă Spiridon) 
este citată să se prezinte la Judecătoria 
Cornetu, secţia civilă, C12 MF, cu sediul 
la adresa , Şos. Alexandriei nr. 138, 
Cornetu,  jud. Ilfov,  în data de 
05.12.2018, dosar nr. 10275/1748/2018, 
având ca obiect Exercitare Autoritate 
Părintească, reclamant Spiridon Petre, 
minora Spiridon Ionela Denisa.

l Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Ene Frosina, din munici-
piul Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. P21, sc. 
C, ap. 28, judeţul Tulcea, la data de 
15.11.2018, ora 11:30, persoanele cu 
vocaţie succesorală legală sau testamen-
tară, la succesiunea defunctului Siro-
tencu Anton, decedat la data de 
30.12.2017, cu ultimul domiciliu în 
municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, în 
dosar  succesoral nr. 106/ 2018, în 
vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judiciar 
conform sentintei nr. 733/24.10.2018 
Tr i b u n a l u l  P r a h o v a ,  d o s a r 
2882/105/2015, anunţă deschiderea 
procedurii generale a falimentului a 
debitorului Prunus Confort Design 
SRL, cu sediul social in loc. Plopeni, 
Bld. Republicii,nr. 21, Constructia C1, 
Biroul 2, etaj P, jud. Prahova CUI 
31035912, J29/1928/2012. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 07.12.2018. 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comu-
nicarea tabelului suplimentar al crean-
ţelor este 07.01.2019. Termenul pentru 

întocmirea tabelului definitiv consolidat 
al creanţelor este 05.02.2019.

l  Unitatea administrativ-teritorială 
Giurgița, din judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru Sectorul 12 începând cu 
data de 08.11.2018, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Giurgița, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii fali-
mentului prin procedura generală 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 împo-
triva debitoarei SC Gasoil Service SRL 
cu sediul în Băicoi, Str. Republicii 
nr.108, Corp C2, județul Prahova, 
J29/188/2009, CUI 25054553, în dosarul 
934/105/2017 aflat pe rolul Tribunalului 
Prahova, Secția a II-a Civilă de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanțelor în vederea întoc-
mirii tabelului suplimentar -03.12.2018, 
termenul de verificare a creanțelor, de 
întocmire şi publicare a tabelului supli-
mentar de creante –04.01.2019, 
termenul de depunere a contestațiilor –7 
zile de la publicarea tabelului supli-
mentar în BPI, termenul de întocmire a 
t a b e l u l u i  d e f i n i t i v  c o n s o l i d a t 
–04.02.2019. Următorul termen de jude-
cată a fost fixat pentru data de 
12.12.2018. Pentru relații: 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com.

l Primăria Cărand, având sediul în 
localitatea Cărand, nr.71B, titular al 
planului/programului „Amenajament  
pastoral localitatea Cărand”, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul/programul menţi-
onat şi declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/programului 
poate fi consultată la sediul APM Arad, 
strada Splaiul Mureşului, FN, locali-
tatea Arad, judeţul Arad, de luni până 
joi, între orele 09.00-16.00, vineri, între 
orele 09.00-13.00. Observaţii/comentarii 
şi sugestii se primesc în scris la sediul 
APM ARAD, în termen de 15 zile de la 
data publicării anunţului.

l Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului - Unitatea administrativ-te-
ritorială, Slobozia Mandra, din județul 
Teleorman,anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr. 11, începând cu 
data de 7.10.2018, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primariei comunei 
Slobozia Mandra, judetul Teleorman, 
conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicității imobiliarenr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

SOMAŢII
l Avand in vedere actiunea civila ce 
face obiectul dosarului 2567/55/2018 al 
Judecatoriei Arad, reclamantii Rus 
Matei si Rus Maricuta, solicita doban-
direa prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate privata asupra imobilului 
inscris in CF nr 312324 Pecica, nr. top. 



VI ANUNȚURI

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

Vineri, 2 noiembrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

59/17.59/18, provenit prin conversia de 
pe hartie a CF vechi 405 Turnu 
constand in teren intravilan si casa in 
suprafata de 636 mp, situat in loc 
Turnu str. 11, nr.24 jud. Arad imobil 
asupra caruia in Cartea Funciara este 
mentionat ca proprietar Comuna 
Turnu/Kriszan Martin, 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 judecata fixat in 
cauza; 13 decembrie 2018 - ora 08.30, 
sala 146.

ADUNĂRI GENERALE
l FRG convoacă în data de 10.12.2018, 
ora 10.00, AG a FRG, care va avea loc 
la Clubul Sportiv Selas, Potigrafu, jud.
Prahova. Ordinea de zi: Modificarea 
statutului: -trei poziţii vicepreşedinte; 
-înfiinţare funcţie preşedinte executiv, 
cu atribuţii executive/reprezentare; 
-Simplificarea statutului; -Diverse; 
-Alegeri funcţii existente şi nou create.

l Presedintele Consiliului de Adminis-
trație al SC PERLA MAJESTIC SA, cu 
sediul social în Municipiul Bucureşti, 
Str.Horia Măcelariu, nr.59, ap.P04, 
Sector 1, cod unic de înregistrare 
7940489, având număr de ordine în 
Registrul Comerțului J40/5176/2010, la 
solicitarea acționarilor reprezentând 
93,64% din capitalul societății , 
convoacă la sediul societății pentru 
data de 04.12.2018,  ora 10.00, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor, pentru discutarea şi apro-
barea următoarelor puncte ce alcătu-
iesc ordinea de zi: 1.Completarea 
obiectului secundar de activitate cu 
următoarele activități: 4931- transpor-
turi urbane, suburbane şi metropolitan 
de călători, 5229- transport şi depozi-
tare, 5621- activități de alimentație 
(catering) pentru evenimente şi alte 
servicii de alimentație, 5629- alte 
servicii de alimentație n.c.a., 7820- acti-
vități de contractare, pe baze tempo-
rare, a personalului, 7830- servicii de 
furnizare de management al forței de 
muncă, 8130- activități de întreținere 
peisagistică, 9001- activități de inter-
pretare artistică (spectacole), 9002- 
activități suport pentru interpretarea 
artistică (spectacole), 9321- bâlciuri şi 
parcuri de distracții. 2.Deschiderea 
unui sediu secundar în loc.Sibioara, 
com.Lumina, județul Constanța. Sunt 
convocați să participe la adunare toți 
acționarii înregistrați în registrul acțio-
narilor Societății PERLA MAJESTIC 
SA la data de 05.11.2018. În cazul în 
care cvorumul necesar nu se va întruni 
la data menţionată, Adunarea generală 
extraordinară se va ține la data de 
05.12.2018, la aceeaşi oră şi în acelaşi 
loc, cu aceeaşi ordine de zi. Documen-
tele şi materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a adunării pot fi obţinute de la 
sediul societății. Acționarii pot parti-
cipa la adunare personal sau prin 
reprezentanți, în baza unei procuri 
speciale, conform dispozițiilor legale. 
Procura specială se depune la sediul 
societății conform prevederilor legale.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava, județul Iaşi, 
organizează licitație publică deschisă în 
data de 09.11.2018 ora 10 pentru conce-
sionare teren situat în T78, NC-79030-
53mp, pentru amenajare spațiu birouri 
şi depozitare. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 08.11.2018 ora 16. 

Caietul de sarcini poate fi obținut de la 
Biroul Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, județul 
Iaşi. Costul caietului de sarcini este de 
50 lei.

l Unitatea Militară 0654 CRAIOVA 
organizează în data de 22.11.2018, ora 
11.00 licitaţie publică cu strigare pentru 
atribuirea contractului de închiriere a  
unui spaţiu în suprafaţă de 1mp, situat 
la reşedinţa unităţii din localitatea 
Craiova, strada  Alexandru Mace-
donski nr.7, Craiova, judeţul Dolj, în 
scopul montării  unui automat de 
cafea. Persoanele interesate se vor 
prezenta la sediul unităţii din locali-
tatea Craiova, strada  Alexandru Mace-
donski nr.7, judeţul Dolj de unde, în 
perioada 02-16.11.2018, orele 08.00-
16.00, pot solicita în scris fişa de date a 
achiziţiei, care se obţine contra sumei 
de 5 lei.

l ANIF Filiala Teritorială Teleorman 
Neajlov organizează licitaţie de vânzare 
a mijloacelor fixe aprobate la casare în 
localitatea Piatra, DN 51A, Km 
23+100. Vizionarea mijloacelor fixe 
scoase la casare, precum şi listele cu 
aceste mijloace se poate face la sediul 
administrativ Piatra -DN 51A, Km 
23+100. Licitaţiile vor avea loc în loca-
litatea Piatra în data de 27.11.2018. În 
caz de neadjudecare, următoarele lici-
taţii vor avea loc în localitatea Piatra, în 
datele de 04.12.2018 şi 11.12.2018. Date 
suplimentare privind organizarea licita-
ţiei, condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească potenţialii achizitori 
pentru a fi admişi la licitaţie, preţul de 
pornire a licitaţiei, precum şi cota de 
cheltuieli de participare se pot obţine la 
telefon: 0247.361.080.

l A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbu-
nătăţiri Funciare Timiş-Mureş Inferior, 
cu sediul în municipiul Timişoara, str. 
Coriolan Brediceanu, nr. 8, et. III-IV, 
judeţul Timiş, organizează licitaţii de 
vânzare a mijloacelor fixe aprobate la 
casare în oraşele Timişoara şi Arad. 
Listele cu mijloacele fixe se pot consulta 
la sediile administrative din oraşele 
precizate mai sus, pentru Timişoara, 
str. Coriolan Brediceanu, nr. 8, et. III, 
municipiul Timişoara,  jud. Timiş, 
pentru Arad, str. Toth Şandor nr. 6 D, 
municipiul Arad, jud. Arad. Mijloacele 
fixe pot fi vizionate la locurile de depo-
zitare, informaţii se obţin la numerele 
de telefon menţionate mai jos. Licita-
ţiile vor avea loc în municipiul Timi-
şoara în data de 19.11.2018, ora 10:00, 
în municipiul Arad în data de 
19.11.2018, ora 13:00. Următoarele 
licitaţii în cazul de neadjudecare vor 
avea loc în municipiul Timişoara în 
datele de 28.11.2018, ora 10:00 şi 
10.12.2018, ora 10:00, în municipiul 
Arad în datele de 28.11.2018, ora 13:00 
şi 10.12.2018, ora 13:00. Datele supli-
mentare privind organizarea licitaţiilor, 
condiţiile pe care trebuie să le îndepli-
nească potenţialii achizitori pentru a fi 
admişi la licitaţie, preţul de pornire a 
licitaţiei, precum şi cota de cheltuieli de 
participare, se pot obţine la Timişoara 
telefon: 0256-203230, Arad telefon: 
0257-28095.

l S.C. Bernini Electronics SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, 
anunţă scoaterea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum urmează: 
activul nr.1: bunuri mobile conform 
inventar (componente electronice) 
vânzarea se va face prin licitatie 
publica cu strigare, cu preţul de pornire 
de 100%, de 171.340 lei. Persoanele 
care pretind vreun drept asupra bunu-

rilor ce urmează a fi scoase la vânzare 
au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, 
să facă dovada acestui fapt până la 
data de 03.11.2018 ora 14:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, jud. 
Iaşi, în data de 08.11.2018 ora 16:30, şi 
se va desfăşura în conformitate cu 
prevederile legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale regulamen-
tului de vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din data de 28.06.2018. 
Adjudecarea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de orga-
nizare şi desfăşurare a licitaţiei. Regu-
lament ce poate fi consultat atat la 
dosarul cauzei cat si la sediul lichidato-
rului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de organi-
zare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofer-
tantii sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in numerar, prin  
plata in contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din mun. 
Iaşi, Str.  Vasile Lupu Nr. 43, jud. Iaşi, 
până la data de 08.11.2018 ora 15:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine: 
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
av. Liscan Aurel, in calitate de lichi-
dator judiciar al Jordache Grup SRL 
desemnat prin incheierea de sedinta din 
data de 14.11.2017, pronuntata in dosar 
nr. 24087/3/2010 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare prin lici-
tatie publica a bunurilor mobile 
constand in centrala Telefonica 
Panasonic - 1 buc, masina finisat beton 
- 2 buc, vibrator beton -1 buc, nivela 
rotative Hilti - 1 buc, mobilier birou - 1 
buc, unitate calculator + monitor - 3 
buc, imprimanta HP - 1 buc, bidon 
cumpana - 1 buc, aragaz - 1 buc, conge-
lator - 1 buc, frigider Hansa - 1 buc. 
Vanzarea bunurilor mobile apartinand 
societatii falite se va organiza in data 
de 12.11.2018 ora 14.30, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunurile nu se vor adjudeca la termenul 
de licitatie stabilit, se vor organiza alte 
4 (patru) licitatii saptamanale, în datele 
de 19.11.2018, 26.11.2018, 03.12.2018 si 
10.12.2018, la aceeasi ora, in acelasi loc 
si in aceleasi conditii.Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona la 
sediul lichidatorului judiciar sau prin 
virament bancar. Valoarea caietului de 
sarcina se stabileste in functie de 
valoarea bunurilor mobile achizitio-
nate, dupa cum urmeaza: pentru bunu-
rile mobile ale caror valoare este 
cuprinsa intre 0- 500 lei, valoarea caie-
tului de sarcini este de 50 lei/ TVA, 
pentru bunurile mobile ale caror 
valoare este cuprinsa intre 501- 5.000 
lei, valoarea caietului de sarcini este de 

100 lei/ TVA. Achizitionarea caietului 
de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii supli-
mentare  se  pot  obt ine  la  te l . 
021.227.28.81.

l 1.Concedent: Consiliul Local al 
Comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, cod 
fiscal: 2541690, adresa: com.Voineasa, 
sat Voineasa, str.I.Gh.Duca, nr.98, 
j u d e ţ u l  Vâ l c e a ,  t e l e f o n / f a x : 
0250.754.309, tel.0250.754.310, e-mail: 
voineasa@vl.e-adm.ro. 2.Concesionarea 
imobilului în suprafaţă de 600mp, din 
domeniul privat al comunei Voineasa, 
situat în sat Voineasa, str.Decindea, 
nr.4B, comuna Voineasa, judeţul 
Vâlcea, pentru construirea unui 
magazin agroalimentar cu un spaţiu 
anexă, s-a efectuat prin licitaţie publică 
conform OG nr.54/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi în confor-
mitate cu prevederile Legii nr.213/1998, 
ale Legii nr.50/1991, R; 3.Criteriile 
utilizate pentru determinarea ofertei 
câştigătoare: cel mai mare nivel al rede-
venţei -pondere 100%; 4.Numărul 
ofertelor primite şi al celor declarate 
valabile este următorul: patru oferte 
primite şi patru oferte valabile; 5.SC 
Annabella SRL Rm.Vâlcea, str.Bara-
jului, nr.52, judeţul Vâlcea- ofertantul 
declarat câştigător; 6.Durata contrac-
tului este de 25 de ani, durata acestuia 
putând fi prelungită pentru o perioadă 
egală cu cel mult jumătate din durata 
sa iniţială; 7.Nivelul redevenţei este de 
3.187Euro; 8.Tribunalul Vâlcea- Rm.
Vâlcea, Scuarul Revoluţiei, nr.1, jud.
Vâlcea; 9.Data informării ofertanţilor 
despre decizia de stabilire a ofertei 
câştigătoare este de 25.10.2018; 10.Data 
transmiterii anunţului de atribuire 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării, este 05.11.2018.

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, jud Mehedinţi, 
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflată în 
procedura de faliment dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi, prin lichidator judiciar soci-
etățile profesionale de insolvență 
asociate prin contract Yna Consulting 
SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, 
cu sediul ales în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
scoate la vânzare bunuri mobile - auto-
rurisme- diminutate cu 40% față de 
preturile stabilite prin raportul de 
evaluare: 1. Peugeot Partner B66CYZ, 
an fabricatie 2007 - pret de pornire 
licitatie 1620,00 euro echivalentul a 
7140,00 lei; 2. Dacia Logan MH19CNF, 
an fabricatie 2006 - pret de pornire 
licitatie 600,00 euro echivalentul a 
2640,00 lei; 3. Dacia Drop Side 
MH14CNF, an fabricatie 2003 - pret de 
pornire licitatie 660,00 euro echiva-
lentul a 2880,00 lei; 4. Bunurile mobile 
mijloace fixe conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr. Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti, sau la biroul din 
Dr.Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu 
nr.20 bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedinti 
sau la sediul ales al debitoarei SC C&C 
MH Confort SRL din Dr.Tr.Severin str. 
Banovitei, nr.5, jud.Mehedinţi. (Pretul 
este diminuat cu 50% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare). 5. 
Bunurile mobile obiecte de inventar 
conform listelor ce se pot studia la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, sau la biroul din Dr.Tr. 
Severin, str.B-dul Iuliu Maniu nr. 20 
bl.KM4, sc.1, ap.2, jud. Mehedinti sau 
la sediul ales al debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL din Dr.Tr. Severin str. 

Banovitei, nr.5, jud.Mehedinţi. (Pretul 
este diminuat cu 50% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare). 6. 
Bunurile mobile obiecte de inventar 
conform listelor ce se pot studia la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, sau la biroul din Dr.Tr. 
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr.20 
bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedinti sau la 
sediul ales al debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL din Dr.Tr.Severin str. 
Banovitei, nr.5, jud. Mehedinţi. (Pretul 
este diminuat cu 50% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare 
EXA/4/11.01.2014). 7. Bunurile mobile 
obiecte de inventar si mijloace fixe 
conform listelor ce se pot studia la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti, sau la biroul din Dr.Tr. 
Severin, str.B-dul Iuliu Maniu nr.20 
bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedinti sau la 
sediul ales al debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL din Dr.Tr. Severin str. 
Banovitei, nr.5, jud.Mehedinţi. (Pretu-
rile sunt conform raportului de 
evaluare nr. 218/24.08.2016). 8. Bunu-
rile mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 
7A, jud. Mehedinti, sau la biroul din 
Dr.Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu 
nr.20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud. Mehedinti 
sau la sediul ales al debitoarei SC C&C 
MH Confort SRL din Dr.Tr. Severin str. 
Banovitei, nr.5, jud. Mehedinţi. (Pretu-
rile sunt conform raportului de 
evaluare nr. 219/29.08.2016). 9. Bunu-
rile mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului 
nr.7A, jud. Mehedinti, sau la biroul din 
Dr.Tr. Severin, str.B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedinti 
sau la sediul ales al debitoarei SC C&C 
MH Confort SRL din Dr.Tr. Severin str. 
Banovitei, nr. 5, jud. Mehedinţi. (Pretu-
rile sunt conform raportului de 
evaluare nr. 220/29.08.2016). 10.Bunu-
rile mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti, sau 
la biroul din Dr.Tr. Severin, str.B-dul 
Iuliu Maniu nr.20 bl. KM4, sc.1, ap.2, 
jud. Mehedinti sau la sediul ales al 
debitoarei SC C&C MH Confort SRL 
din Dr.Tr. Severin str. Banovitei, nr.5, 
jud. Mehedinţi. (Preturile sunt conform 
r a p o r t u l u i  d e  e v a l u a r e  n r. 
222/29.08.2016). 11. Bunurile mobile 
obiecte de inventar si mijloace fixe 
conform listelor ce se pot studia la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, sau la biroul din Dr.Tr. 
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr.20 bl. 
KM4, sc.1, ap.2, jud. Mehedinti sau la 
sediul ales al debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL din Dr.Tr. Severin str. 
Banovitei, nr.5, jud. Mehedinţi. (Pretu-
rile sunt conform raportului de 
evaluare nr. 61/02.05.2017). 12. Bunu-
rile mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr. Tr. Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud. Mehedinti, sau la biroul din 
Dr.Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu 
nr.20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedinti 
sau la sediul ales al debitoarei SC C&C 
MH Confort SRL din Dr.Tr. Severin str. 
Banovitei, nr.5, jud. Mehedinţi. (Pretu-
rile stabilite prin raportul de evaluare 
nr. 82/01.09.2017). Preturile nu includ 
TVA. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
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vânzarea bunurilor mobile descrise 
anterior, o reprezinta sentinta nr. 
487/2013 din data de 09.09.2013 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
i n  d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă  n r. 
9465/101/2012. Licitaţia va avea loc în 
localitatea Dr.Tr. Severin, str. Bano-
vitei, nr.5, judeţul Mehedinţi la data de 
08.11.2018 orele 14:oo. Licitatia se va 
relua săptămânal în fiecare zi de joi în 
aceeiași locație și aceiași oră.-Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea, a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei cu cel 
putin 2 ore inainte de ora licitatiei si 
achizitionarea caietului de sarcini. 
Cont deschis la BRD SA Sucursala 
D r . T r .  S e v e r i n ,  s u b  n r . 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor mobile sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la 
telefon-fax 0744528869, 0742592183, 

0745267676 sau 0256/220827, email: 
office@consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com, site: www.consul-
tant-insolventa.ro sau la sediul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud. 
Mehedinţi. Lichidator judiciar asociat, 
Consultant Insolvență SPRL, prin 
reprezentant asociat coordonator ec. 
Emil Popescu Yna Consulting SPRL, 
prin reprezentant asociat coordonator 
ec. Motoi Gogu.

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi, 
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflată în 
procedura de faliment dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi, prin lichidator judiciar 
societățile profesionale de insolvență 
asociate prin contract Yna Consulting 
SPRL și Consultant Insolvență SPRL, 
cu sediul ales în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
scoate la vânzare bunul mobil: 1. 
Baraca compartimenta olpan conform 
raport de evaluare nr. 82/01.09.2017 
situata in loc. Timisoara, str. Enric 
Baader, nr. 13, jud. Timis la pretul de 
5940 lei exclusiv TVA. Titlul executoriu 

în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
mobile descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către jude-
cătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr. 9465/101/2012. Licitaţia va avea loc 
în localitatea Timisoara, str. Nicu Fili-
pescu, nr.4, ap. 14, judeţul Mehedinţi la 
data de 08.11.2018 orele 14:oo. Lici-
tatia se va relua săptămânal în fiecare 
zi de joi în aceeiași locație și aceiași 
oră. - Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de 
ora licitatiei si achizitionarea caietului 
de sarcini. Cont deschis la BRD SA 
Sucursala Dr.Tr. Severin, sub nr. 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor mobile sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la 

telefon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, email: 
office@consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com, site: www.consul-
tant-insolventa.ro sau la sediul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi. Lichidator judiciar asociat, 
Consultant Insolvență SPRL, prin 
reprezentant asociat coordonator ec. 
Emil Popescu Yna Consulting SPRL, 
prin reprezentant asociat coordonator 
ec. Motoi Gogu.

PIERDERI
l TECHNOCONS SRL, Slobozia, 
Ialomita, a pierdut Certif. Constatator 
el ib.  de ORC Ialomita sub nr. 
11352/06.08.2013. Se declara nul.

l Pierdut Ordinul Prefectului jude-
țului Ilfov nr.1417 din 30.11.2001 emis 
pe numele Topârceanu B. Mihai, 
strada Drumul Gării, numărul 21, 
comuna Pantelimon, județul Ilfov. Se 
declară nul.

l SC Asii In Meserii SRL-D, cu sediul 
în Mărășești, jud.Vrancea, având 

CUI:34837694, declar pierdut Certi-
ficat constatator emis de Registrul 
Comerțului.

l PFA Banabic Paraschiva Bistriţa, 
str.Andrei Mureșanu, nr.3, sc.A, ap.1-1/
II, CUI: 30551257, pierdut certficat 
constatator. Îl declar nul.

l PIERDUT CARTELA TAHO-
G R A F  P E  N U M E L E  S TA N 
GHEORGHE. SE DECLARă NULă.

l  P i e r d u t  c a r d  t a h o g r a f  n r 
0000000008JNV000 si atestat nr 
0330158000 eliberate de ARR Tulcea 
pe numele Tudor Marcel. Le declar 
nule.

l Pierdut legitimaţie și carnet de 
student pe numele de Ciuriuc Andrei 
-George, emise de Facultatea de 
Educaţie Fizică și Sportivă Spiru 
Haret.

l Pierdut registru special pentru 
aparate de marcat electronice fiscale, 
carte intervenţii, declaraţie fiscalizare 
casă de marcat, pentru SC Panteon 
Taurino SRL.




