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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm 
șofer cat.B pt.curierat Anglia și 
Scoția. Plecare imediată. Relații la 
telefon: 0739.615.651.

l SC Adidem Gardener SRL, cu 
punct de lucru în Oradea, str.
Alexandru Pele, nr.18, angajez 2 
muncitori cu experiență în grădi-
nărit. Salariu atractiv. Detalii la 
tel.0743.643.578.

l Firmă Israeliană de asamblare și 
montaj lifturi în sistem Trak, anga-
jează personal calificat pentru 
montaj și întreținere cu contract de 
muncă pe perioadă de 4- 5 ani. 
Salariu atractiv (4000- 4500 E) pe 
lună+ condiții avantajoase de 
m u n c ă .  I n f o r m a ț i i  l a  t e l : 
0730/108876.

l Tunari Salubrizare -Ilfov organi-
zează în data de 12.06.2019 concurs 
recrutare pentru 1 muncitor necali-
f i ca t  s i  1  șofer.  Deta l i i  la 
021.424.43.62.

l CSM Sf. Nectarie publică rectifi-
care la anunțul din data de 
24.05.2019 cu următoarea precizare 
la condițiile specifice pentru 
ocuparea postului de asistent 
medical generalist, deţinerea 
gradului profesional de asistent 
medical principal nu este obligatorie. 
Relaţii la telefon nr. 0376203291 
interior 518 între orele 9:00 -14:00.

l Având în vedere prevederile din 
Legea nr. 153/2017 și ale art. 7 din 
H.G. nr. 286/2011. Centrul Cultural 
Județean Arad organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de 
execuție vacant, în regim contractual, 
pe durată nedeterminată: - un post de 
inspector de specialitate GP IA la 
Serviciul Programe, proiecte culturale 
și gestionarea fondurilor nerambursa-
bile. Condiţiile  specifice de ocupare a 
postului de inspector de specialitate 
GP IA sunt: Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor - 3 ani; Cunoștinţe de limba 
engleză /germană - minim nivel 
mediu; Cunoștinţe operare PC - nivel 
mediu; Experiență în organizare de 
acțiuni culturale; Posesor permis de 
conducere categoria B. Concursul se 
organizează la sediul Centrului 
Cultural Judeţean Arad, în data de 
01.07.2019, ora 1000 , proba scrisă, iar 
în data de 04.07.2019, ora 10:00, 
proba de interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
până în data de 21.06.2019,  ora 
14:00, la Centrul Cultural Județean 
Arad, camera 01. Persoană de contact 
- Crișan Silvia, tel. 0357/405386.

l Anunt concurs -functionar public. 
Comuna Corunca cu sediul în: loc. 
Corunca, nr. 108, jud. Mureș, în baza 
Legii 188/1999, organizează  concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată  a 2  funcțiii  publice de 
execuție,vacante, din cadrul apara-
tului de specialitate al Primarului 
astfel: Denumirea posturilor: - un 
post funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I., grad profesional 
superior din cadrul Compartimen-
tului urbanism; - un post funcție 
publică de execuție de consilier, clasa 
I., grad profesional debutant  din 
cadrul Compartimentului urbanism. 
Condiții generale: -conform art.54 
din Legea 188/1999,republicată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: Consilier, clasa I., grad 
profesional superior: - studii univer-
sitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
ramura de știință - arhitectură sau  
urbanism sau inginerie civilă; - 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
- 7 ani. Consilier, clasa I., grad profe-
sional  debutant; - studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; - vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice - nu este 
necesară. Data, ora și locul de desfă-
șurare a concursului: Proba scrisă:-  
data de 8 iulie 2019 ora 10, la sediul 
Primăriei Corunca; Interviu: - inter-
viul va avea loc în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere se depun 
la sediul instituției în termen de 20 
de zile calendaristice  de la data 
publicării anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a-III-a. 
Date contact: tel.: 0265/243152, 
email: corunca@cjmures.ro.

l Primăria comunei Lipovu, cu 
sediul în localitatea Lipovu, nr.630, 
judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea a doua funcţii 
publice vacante de execuție de: 
Consilier cls.a-I-a, gr. debutant din 
cadrul compartimentului agricol. 
Concursul se va organiza astfel: 
proba scrisă în data de 16.07.2019, 
ora 10.00; data interviului și ora 
desfășurării acestuia se vor comu-
nica ulterior in funcție de ora soluți-
onării eventualelor contestații, 
potrivit art.60, alin.2 din HG 
611/2008 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind organizarea și 
desfășurarea  carierei funcționarilor 
publici, cu modificările și completă-
rile ulterioare aduse prin HG, 
nr.761/2017. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: condi-

țiile generale de participare la 
concurs sunt cele prevăzute la art.54 
din Legea nr.188/1999 republicată 
(2), cu modificările și completările 
ulterioare, studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă 
respectiv studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă- în domeniul agronomie; nu 
necesită vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
data publicării, anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, în perioada 06.06.2019 până la 
data de 25.06.2019, ora 16.00 
(inclusiv) la sediul Primăriei Lipovu. 
Relaţii suplimentare și bibliografia se 
pot obtine de la sediul primăriei, 
persoana de contact: Consilier- Rișcu 
Mihaela sau la telefon: 0766.617.487.

l Spitalul Clinic de Nefrologie 
Dr.Carol Davila, cu sediul în Bucu-
rești, str.Griviței, nr.4, sector 1, scoate 
la concurs următoarele posturi 
contractuale vacante: 1 post de asis-
tent medical laborator PR/PL, 1 post 
de asistent medical generalist PL, 1 
post de asistent medical generalist 
debutant/PL, 1 post de infirmier 
debutant (M; G), 2 posturi de îngri-
jitor (M; G), 1 post de economist I A 
(S), 1 post de muncitor calificat I 
electrician (M; G), 1 post de 
muncitor necalificat I (M; G). Proba 
scrisă se va desfășura în data de 
01.07.2019, iar proba de interviu în 
data de 05.07.2019, ora și locul de 
desfășurare a concursului (proba 
scrisă și proba de interviu) vor fi 
anunţate pe site-ul: www.spcarolda-
vila.ro în data de 06.06.2019. Terme-
nul-limită de înscriere va fi data de 
24.06.2019, ora 14.00, dosarul de 
concurs urmând să fie depus la secre-
tariatul Spitalului Clinic de Nefro-
logie Dr.Carol Davila. Înscrierea 
candidaţilor se va face pe post. 
Informaţii suplimentare privind 
înscrierea și participarea candida-
ţilor la concurs se pot obţine de la 
sediul instituţiei la Serviciul Resurse 
Umane sau la telefon: 021.318.91.88.

l Banca de Resurse Genetice Vege-
tale „Mihai Cristea” Suceava, cu 
sediul în municipiul Suceava, B-dul 
1 Mai, nr.17, județul Suceava, organi-
zează concurs pentru: 1.Promovarea 
în gradul profesional cercetător 
științific II (CS II) -specialitatea 
protecț ia  plantelor  -1  post . 
Concursul se va desfășura astfel: 
-analiza dosarului de înscriere la 
concurs, a mapei cu lucrări și inter-
viul: 05.07.2019, ora 10.00, la sediul 
Băncii de Resurse Genetice Vegetale 
„Mihai Cristea” Suceava, B-dul 1 
Mai, nr.17. 2.Promovarea în gradul 
profesional cercetător științific 
-specialitatea conservarea resurselor 
genetice vegetale -1 post. Concursul 

se va desfășura astfel: -proba scrisă, 
orală și practică: 10.07.2019, ora 
10.00, la sediul Băncii de Resurse 
Genetice Vegetale „Mihai Cristea” 
Suceava,  B-dul 1 Mai, nr.17. Candi-
dații vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până în data de 
29.06.2019, la sediul Băncii de 
Resurse Genetice Vegetale „Mihai 
Cristea” Suceava, B-dul 1 Mai, nr.17. 
Relații suplimentare la sediul Băncii 
de Resurse Genetice Vegetale „Mihai 
Cristea” Suceava, B-dul 1 Mai, nr.17, 
persoană de contact: economist 
Ghebârsină Mihaela-Anișoara, 
t e l e fon :  0230 .524 .189 ,  fax : 
0230.521.016, e-mail: svgenebank@
upcmail.ro

l Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale organizează concurs pentru 
ocuparea a 40 de posturi de experți 
județeni servicii sociale -asistenți 
sociali (COD COR 263501), în jude-
țele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, 
Brașov, Bistrița-Năsăud, Botoșani, 
Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călă-
rași, Constanța, Cluj, Covasna, 
Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, 
Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, 
Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, 
Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, 
Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, 
Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, 
Vaslui, în afara organigramei Ministe-
rului Muncii și Justiției Sociale - 
Direcția Generală Planificare 
Bugetară și Management Financiar - 
Unitatea de Implementare a proiec-
tului „Crearea și implementarea 
serviciilor comunitare integrate 
pentru combaterea sărăciei și a exclu-
ziunii sociale” cod SMIS122607, în 
data de 2 iulie 2019, ora 10.00 -proba 
scrisă și în data de 8 iulie 2019, ora 
10.00 -interviul, la sediul din Str. 
Dem. I. Dobrescu nr. 2 - 4, Sector 1, 
București. -Condiţiile specifice: I. 
Condiții de studii: -studii universitare 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul asistenței sociale; -aviz de 
exercitare a profesiei de asistent 
social. II. Vechime în specialitatea 
studiilor: -experiență minimă nece-
sară de 5 ani, în specialitatea studiilor 
(asistență socială). Constituie avantaj 
experiența în aplicarea managemen-
tului de caz și în coordonarea/ moni-
torizarea serviciilor publice locale de 
asistență socială (conform CV). 
Menționăm că depunerea dosarelor 
de concurs se face în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia și actele solici-
tate candidaților pentru dosarul de 
înscriere sunt afișate la sediul ministe-
rului și pe site-ul www.mmjs.gov.ro 
-secțiunea carieră. Date de contact 
secretar comisie concurs: Direcția 
R e s u r s e  U m a n e  - t e l e f o n : 
021/315.72.26 int.866, e-mail: concurs.
serviciicomunitare@mmuncii.gov.ro.

l Spitalul Clinic de Urgenţă de 
Chirurgie Plastică Reparatorie și 
Arsuri cu sediul în București Calea 
Griviţei nr. 218, sector 1, telefon 
-021/2240947, fax 021/2240930 Cod 
Fiscal 4967072, reprezentată prin Ec. 
Pîrvu Ionela Liliana  având funcţia 
de Manager Interimar organizează în 
perioada 21.06.2019 ora 9,  proba 
scrisă -27.06.2019, proba interviu, 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale, temporar 
vacante, cu normă întreagă, pe  peri-
oadă determinată de 6 luni, în confor-
mitate cu HGR 286/2011 modificată 
prin H.G.R nr.269/2016 pentru apro-
barea Regulamentului cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant, corespunzător func-
ţiilor contractual si a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
platit din fonduri publice: Denumirea 
posturilor: -1 post asistent medical 
generalist (PL) -Compartiment A.T.I. 
Condiţii generale: -să fie ceţaţean 
romăn sau ceţaţeanul unui stat apar-
ţinând U.E.; - cunoaște limba romană 
scris si vorbit; -are vărsta minimă 
reglementată de prevederile legale. 
Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde urmatoarele documente: 
-cerere de înscriere la concurs, adre-
sata conducătorului unitătii; -act 
identitate în original și copie; -docu-
mente in original și copie, care sa 
ateste nivelul studiilor, diplomă școală 
generălă, diploma bacalaureat, 
diplomă absolvire școală sanitara 
postliceală in specialitatea medicina 
generala,  acte care atestă efectuarea 
unor cursuri/ specializări; -certificat 
de membru O.A.M.G.M.A.M.R si aviz 
anual, in termen; -asigurare de 
malpraxis. -copia carnetului de 
muncă și/ sau  adeverinţă care să 
ateste vechimea in muncă după data 
de 01.01.2011, în meserie sau in speci-
alitatea studiilor; -cazierul judiciar; 
- c e r t i f i c a t  d e  m e m b r u 
O.A.M.G.M.A.M.R și aviz anual, in 
termen; -asigurare de malpraxis.  
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de medicul de familie; 
-curriculum vitae. Condiţii specifice: 
-scoala sanitară post  liceală  si  
minim 6 luni vechime, pentru postul 
de asistent medical generalist. Data 
limită pănă la care se  pot depune 
actele pentru dosarul de concurs, este 
12.06.2019 orele 15,00, reprezentand 
5 zile lucrătoare de la afișarea anun-
ţului la sediul spitalului. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
instituţiei sau la telefon 021/2240947 
int. 124, persoana de contact: biroul 
RUNOS -Marcu Maria. Informaţii 
privind desfășurarea concursului sunt 
afișate pe pagina de internet a spita-
lului: www.arsuri.ro.
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l Spitalul Clinic de Urgenţă de 
Chirurgie Plastică Reparatorie şi 
Arsuri cu sediul în Bucureşti Calea 
Griviţei nr. 218, sector 1, telefon 
-021/2240947, fax 021/2240930 Cod 
Fiscal 4967072, reprezentată prin 
EC. Pîrvu Ionela Liliana având 
funcţia de Manager Interimar orga-
nizează în perioada 28.06.2019 ora 9, 
proba scrisă -05.07.2019, probă 
interviu, concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante, cu normă întreagă, pe peri-
oadă nedeterminată în conformitate 
cu HGR 286/2011 modificată prin 
H.G.R nr. 269/2016 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant, corespunzător funcţiilor 
contractual şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice: Denu-
mirea posturilor: -1 post asistent 
medical generalist (PL) –Comparti-
ment A.T.I; -1 post infirmieră –
compartiment A.T.I. Condiţii 
generale: -să fie cetăţean român sau 
cetăţeanul unui stat aparţinând 
U.E.; -cunoaşte limba română scris şi 
vorbit; -are vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale. Dosarul de 
înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele documente: -cerere de 
înscriere la concurs, adresată condu-
cătorului unităţii; -act de identitate 
în original şi copie; -documente în 
original şi copie, care să ateste 
nivelul studiilor, diplomă şcoală 
generală, diplomă bacalaureat, 
diplomă absolvire şcoală sanitară 
postliceală în specialitatea medicină 
generală, acte care atestă efectuarea 
unor cursuri/ specializări, adeverinţă 
absolvire curs infirmieră; -certificat 
de membru O.A.M.G.M.A.M.R şi 
aviz anual, în termen; -asigurare de 
malpraxis; -copia carnetului de 
muncă şi/ sau adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă după data 
de 01.01.2011,în meserie sau în speci-
alitatea studiilor; -cazier judiciar; 
- c e r t i f i c a t  d e  m e m b r u 
O.A.M.G.M.A.M.R şi aviz anual, în 
termen; -asigurare de malpraxis; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătaate corespunzătoare, 
eliberată de medicul de familie; 
-curriculum vitae. Condiţii specifice: 
-şcoală sanitară postliceală şi minim 
6 luni vechime, pentru postul de 
asistent medical generalist; -şcoală 
generală şi minim 6 luni vechime în 
muncă, pentru postul de infirmieră. 
Data limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs, este 20.06.2019, orele 15:00, 
reprezentând 10 zile lucrătoare de la 
afişarea anunţului la sediul spita-
lului. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei sau la 

telefon 021/2240947 int. 124, 
persoană de contact: biroul RUNOS 
-Marcu Maria. Informaţii privind 
desfăşurarea concursului sunt afişate 
pe pagina de internet a spitalului: 
www.arsuri.ro.  

l Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor (CNSC) organizează 
concurs, la sediul instituţiei din 
Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, 
sector 3, pe data de 02.07.2019, ora 
10:00- proba scrisă şi 05.07.2019, ora 
10:00- proba interviu, pentru 
ocuparea unui post de execuţie 
vacante pentru personalul contrac-
tual pe durată nedeterminată, după 
cum urmează: 1. Consilier juridic 
-Serviciului tehnic de pe lângă 
complete -1 post. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -Studii 
superioare de lungă durată în dome-
niul ştiinţelor juridice; -Vechime în 
specialitatea studiilor -minim 3 ani; 
-Cunoştințe de operare pe calculator 
-Word, Excel, Internet -nivel mediu, 
subiect cuprins în proba scrisă. Dosa-
rele de concurs se depun la sediul 
Angajatorului până pe data de 
21.06.2019, ora 16:00. Documentele 
solicitate candidaţilor, condiţiile 
generale de participare la concurs, 
bibliografia precum şi calendarul de 
desfăşurare a concursului se afişează 
la sediul instituţiei şi pe website-ul 
www.cnsc.ro. Relaţii suplimentare la 
tel. (021)310.46.41 -interior 166/104.

l Primăria Comunei Grădiştea, cu 
sediul în str. Primăriei nr. 29, comuna 
Grădiştea, județ Ilfov, CUI 4420813, 
în baza legii 188/1999, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post vacant pentru funcție 
publică: -2 posturi de Polițist local 
clasa III, grad profesional Asistent 
-Biroul Poliție locală. Condiţii speci-
fice de participare la concurs pentru 
postul de Polițist local clasa III, grad 
profesional Asistent -Biroul Poliție 
locală: -studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 6 luni; 
-permis conducere categoria B. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului: Proba scrisă: data 08.07.2019, 
ora 11:00, la sediul instituției. 
Interviu: data 11.07.2019, ora 11:00, 
la sediul instituției. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunțului în Monitorul Oficial. 
Date contact: 021-266.27.60.

l Anunţ privind organizarea 
concursurilor/examenelor de înca-
drare pe durată nedeterminată a 25 
posturi de personal civil contractual. 
I. În acord cu prevederile art. 38 din 
OUG nr. 114/2018 privind institu-
irea unor măsuri în domeniul inves-

tițiilor publice şi a unor măsuri fiscal 
–bugetare, modificarea şi comple-
tarea unor acte normative şi proro-
garea unor termene, cu modificările 
şi completările ulterioare şi preciză-
rilor Direcției management resurse 
umane nr. D741 din 22.04.2019, 
Unitatea Militară 02574 Bucureşti 
organizează concurs/examen pentru 
încadrarea pe durată nedetermi-
nată, a următoarelor posturi de 
personal civil contractual vacante, 
cu atribuţii de conducere, respectiv 
de execuție, astfel:  La Oficiul asigu-
rare activități de reprezentare şi 
relații internaționale: -un post de 
„Șef birou gr. II/S” cu atribuții de 
conducere, vacant în Biroul paşa-
poarte din Serviciul relații internați-
onale, fiind necesar absolvirea unei 
instituţii de învăţământ superior 
acreditată sau autorizată, cu 
diplomă de licenţă şi o vechime în 
muncă şi în domeniul postului de 
minim 5 ani. Obligatoriu să fi desfă-
şurat activitate profesională în 
domeniul postului (relații internați-
onale sau administrativ ori comuni-
care şi relații publice) de minim 5 
ani, perioadă dovedită cu docu-
mente justificative; -un post de 
„Referent de specialitate gr. II/S”  
cu atribuții de execuție, vacant în 
Biroul activități de reprezentare la 
nivelul ministrului apărării națio-
nale din Serviciul asigurare activi-
tăți de reprezentare, fiind necesar 
absolvirea unei instituţii de învăţă-
mânt superior acreditată sau autori-
zată, cu diplomă de licenţă şi 
certificat de competență minim 
nivel B2/similar-limba engleză şi  o 
vechime în muncă, respectiv în 
specialitatea studiilor absolvite de 
minim 3 ani şi 6 luni, perioadă dove-
dită cu documente justificative; -un 
post de „Expert gr. II/S” cu atribuții 
de execuție, vacant în Biroul relații 
internaționale şi C.L.I.M.S. din 
Serviciul relații internaționale, fiind 
necesar absolvirea unei instituţii de 
învăţământ superior acreditată sau 
autorizată, cu diplomă de licenţă şi 
certificat de competență minim 
nivel B2/similar-limba engleză şi  o 
vechime în muncă, respectiv în 
specialitatea studiilor absolvite de 
minim 3 ani şi 6 luni, perioadă dove-
dită cu documente justificative; -un 
post de „Expert gr. II/S” cu atribuții 
de execuție, vacant în Biroul exper-
tizare, avizare şi decontare docu-
mente în domeniul cooperării 
internaționale din Serviciul relații 
internaționale, fiind necesar absol-
virea unei instituţii de învăţământ 
superior acreditată sau autorizată, 
cu diplomă de licenţă şi certificat de 
competență minim nivel B2/simi-
lar-limba engleză şi  o vechime în 
muncă, respectiv în specialitatea 
studiilor absolvite de minim 3 ani şi 
6 luni, perioadă dovedită cu docu-

mente justificative. La Formațiunea 
de hrănire: -2 posturi de „Muncitor 
calificat IV (bucătar)/M;G” cu atri-
buții de execuție, vacante la micro-
structura Bucătărie din Formației 
de hrănire nr. 2, prevăzute cu studii 
generale (minim 8 clase) sau profe-
sionale ori liceale cu diplomă de 
bacalaureat şi calificare profesională 
în meseria de bucătar. Nu se stabi-
lesc condiții de vechime în muncă şi/
sau specialitatea studiilor; - un post 
de „Muncitor calificat IV (bucă-
tar)/M;G” cu atribuții de execuție, 
vacant la microstructura Bucătărie 
a Formației de hrănire nr. 4, 
prevăzut cu studii generale (minim 
8 clase) sau profesionale ori liceale 
cu diplomă de bacalaureat şi califi-
care profesională în meseria de 
bucătar. Nu se stabilesc condiții de 
vechime în muncă şi/sau speciali-
tatea studiilor.  La Centrul de cazare 
-tranzit şi reprezentare al Ministe-
rului Apărării Naționale: -un post 
d e  „ M u n c i t o r  c a l i f i c a t  I I 
(tâmplar)/M;G” cu atribuții de 
execuție, vacant în Grupa 1 admi-
nistrativă şi deservire (Complexul 
militar de reprezentare al MApN) 
din Formația administrativă şi 
deservire, prevăzut cu studii gene-
rale (minim 8 clase) sau profesio-
nale ori liceale cu diplomă de 
bacalaureat şi calificare profesională 
în meseria de tâmplar, cu o vechime 
în muncă şi în meseria de tâmplar 
de minim 6 ani, perioadă dovedită 
cu documente justificative; -un post 
de „Muncitor calificat III (instala-
tor)/M;G” cu atribuții de execuție, 
vacant în microstructura Personal 
administrativ din Căminul militar 
”Olăneşti”, prevăzut cu studii gene-
rale (minim 8 clase) sau profesio-
nale ori liceale cu diplomă de 
bacalaureat şi calificare profesională 
în meseria de instalator apă, canal 
şi/sau instalații sanitare, cu o 
vechime în muncă şi în meseria de 
instalator de minim 3 ani, perioadă 
dovedită cu documente justificative; 
-un post de „Muncitor calificat IV 
(spălător textile)/M;G” cu atribuții 
de execuție, vacant la Spălătoria şi 
curățătoria chimică, prevăzut cu 
studii generale (minim 8 clase) sau 
profesionale ori liceale cu diplomă 
de bacalaureat şi calificare profesio-
nală în meseria de spălător textile şi/
sau curățător chimic. Nu se stabilesc 
condiții de vechime în muncă şi/sau 
specialitatea studiilor; -un post de 
„Muncitor necalificat I/M;G” cu 
atribuții de execuție, vacant în 
microstructura Bucătărie a Comple-
xului militar de reprezentare al 
Ministerului Apărării Naționale, 
prevăzut cu studii generale (minim 
8 clase) sau liceale cu diplomă de 
bacalaureat şi o vechime în muncă 
şi în domeniul postului de minim 3 
ani, perioadă dovedită cu docu-

mente justificative; -un post de 
“Îngrijitor/M;G” cu atribuții de 
execuție, vacant în microstructura 
personal administrativ din Căminul 
militar “ Olăneşti”, prevăzut cu 
studii generale (minim 8 clase) sau 
liceale cu diplomă de bacalaureat şi 
o vechime în muncă şi în domeniul 
postului de minim 6 luni, perioadă 
dovedită cu documente justificative.  
La Complexul militar de instruire, 
reprezentare şi tranzit ”Munte„: -un 
post de “Funcționar/M;G” cu atri-
buții de execuție, vacant în micro-
structura Recepție din Căminul 
militar “ Sinaia”, prevăzut cu studii 
generale (minim 8 clase) sau liceale 
cu diplomă de bacalaureat şi atestat 
sau certificat de competenţă în 
domeniul turism sau recepţioner 
hotel, cu o vechime în muncă şi în 
domeniul postului de minim 6 luni, 
perioadă dovedită cu documente 
j u s t i f i c a t i v e ; - u n  p o s t  d e 
„Paznic/M;G” cu atribuții de 
execuție, vacant în microstructura 
Pază, transport şi apărare împotriva 
incendiilor din Căminul militar 
“Sinaia”, prevăzut cu studii gene-
rale (minim 8 clase) sau liceale cu 
diplomă de bacalaureat şi atestat 
profesional de agent de pază, aflat 
în termen de valabilitate. Nu se 
stabilesc condiții de vechime în 
muncă şi/sau specialitatea studiilor.  
La Complexul militar de instruire, 
reprezentare şi tranzit ”Litoral”: -un 
post de „Paznic/M;G” cu atribuții 
de execuție, vacant în microstruc-
tura Pază, transport şi apărare 
împotriva incendiilor din Căminul 
militar nr. 2 “Eforie”, prevăzut cu 
studii generale (minim 8 clase) sau 
liceale cu diplomă de bacalaureat şi 
atestat profesional de agent de pază, 
aflat în termen de valabilitate. Nu se 
stabilesc condiții de vechime în 
muncă şi/sau specialitatea studiilor.  
La Ansamblul artistic al armatei: 
-un post de “Regizor artistic gr. I/S” 
cu atribuții de execuție, vacant în 
Secțiunea promovare valori muzi-
cale militare româneşti şi regie 
artistică, fiind necesar absolvirea 
unei instituţii de învăţământ supe-
rior acreditată sau autorizată, cu 
diplomă de licență în domeniul regie 
film şi/sau teatru şi o vechime în 
muncă şi în specialitatea studiilor 
absolvite de minim 3 ani şi 6 luni. 
Obligatoriu să fi desfăşurat activi-
tate profesională în domeniul regie 
film şi/sau teatru, minim 3 ani şi 6 
luni perioadă dovedită cu docu-
mente justificative; -un post de 
“Dirijor gr. IA/S” cu atribuții de 
execuție, vacant în Orchestra 
Ansamblului artistic al armatei, 
fiind necesar absolvirea unei insti-
tuţii de învăţământ superior acredi-
tată sau autorizată, cu diplomă de 
licență în domeniul muzical şi o 
vechime în muncă şi în domeniul 
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postului de minim 6 ani și 6 luni. 
Obligatoriu să fi desfășurat activi-
tate profesională ca dirijor de 
orchestră sau formație muzicală 
instrumentală minim 6 ani și 6 luni, 
perioadă dovedită cu documente 
justificative; -un post de “Solist 
vocal tr. I” cu atribuții de execuție, 
vacant în microstructura Soliști 
vocali muzică ușoară din Secțiunea 
soliști vocali, prevăzut cu studii 
generale (minim 8 clase) și atestat 
profesional sau diplomă de absol-
vire ori certificat de competenţă 
profesională în domeniul musi-
cal-interpretare vocală muzică 
ușoară, cu o vechime în muncă și în 
domeniul postului de minim 6 ani și 
6 luni. Obligatoriu să fi desfășurat 
activitate profesională în domeniul 
interpretare vocală-muzică ușoară, 
minim 6 ani și 6 luni, perioadă 
dovedită cu documente justificative; 
-2 posturi de „Dansator debutant” 
cu atribuții de execuție, vacante la 
Secțiunea balet–dans, prevăzute cu 
studii generale (minim 8 clase) și 
atestat profesional sau diplomă de 
absolvire ori certificat de compe-
tenţă profesională în domeniul 
coregrafie, balet și/sau dans. Nu se 
stabilesc condiții de vechime în 
muncă și/sau specialitatea studiilor.  
La Serviciul inspecţii, încercări și 
elaborare specificaţii tehnice pentru 
materiale logistice: -un post de 
„Expert gr. I/S” cu atribuții de 
execuție, vacant în Compartimentul 
testare și determinare consum 
mediu C.L. pentru echipamente 
nou introduse în înzestare și elabo-
rare specificații tehnice pentru 
tehnică si echipamente, fiind 
necesar absolvirea unei instituţii de 
învăţământ superior acreditată sau 
autorizată, cu diplomă de licență în 
domeniul tehnico-ingineresc și o 
vechime în muncă și în specialitatea 
studiilor absolvite de minim 6 ani și 
6 luni, perioadă dovedită cu docu-
mente justificative; -un post de 
„Muncitor calificat I (croitor)/M;G” 
cu atribuții de execuție, vacant în 
Formația de croitorie nr. 1 din Ateli-
erul de croitorie al Unității de 
modele și confecții militare, 
prevăzut cu studii generale (minim 
8 clase) sau profesionale ori liceale 
cu diplomă de bacalaureat și califi-
care profesională în meseria de 
croitor sau confecționer îmbrăcă-
minte, cu o vechime în muncă și în 
meseria de croitor sau confecționer 
îmbrăcăminte de minim 9 ani, peri-
oadă dovedită cu documente justifi-
cative; -un post -un post de 
„Muncitor calificat I (croitor)/M;G” 
cu atribuții de execuție, vacant în 
Formația de croitorie nr. 2  din 
Atelierul de croitorie militară, 
prevăzut cu studii generale (minim 
8 clase) sau profesionale ori liceale 
cu diplomă de bacalaureat și califi-

care profesională în meseria de 
croitor sau confecționer îmbrăcă-
minte, cu o vechime în muncă și în 
meseria de croitor sau confecționer 
îmbrăcăminte de minim 9 ani, peri-
oadă dovedită cu documente justifi-
cative; -un post de „Muncitor 
calificat II (croitor)/M;G” cu atri-
buții de execuție, vacant în 
Formația de croitorie nr. 2  din 
Atelierul de croitorie al Unității de 
modele și confecții militare, 
prevăzut cu studii generale (minim 
8 clase) sau profesionale ori liceale 
cu diplomă de bacalaureat și califi-
care profesională în meseria de 
croitor sau confecționer îmbrăcă-
minte, cu o vechime în muncă și în 
meseria de croitor sau confecționer 
îmbrăcăminte de minim 6 ani, peri-
oadă dovedită cu documente justifi-
cative; -un post de „Muncitor 
calificat III (cizmar)/M;G” cu atri-
buții de execuție, vacant în 
Formația confecții încălțăminte a 
Unității de modele și confecții mili-
tare, prevăzut cu studii generale 
(minim 8 clase) sau profesionale ori 
liceale cu diplomă de bacalaureat și 
calificare profesională în meseria de 
cizmar sau confecționer încălță-
minte, cu o vechime în muncă și în 
meseria de cizmar sau confecționer 
încălțăminte de minim 3 ani, peri-
oadă dovedită cu documente justifi-
cative. II.Data - limită până la care 
se pot depune dosarele de concurs 
este: 24.06.2019 ora 14.00. III.Dosa-
rele de concurs se depun la sediul 
Unităţii Militare 02574 București 
din Bdul Drumul Taberei, nr. 7B, 
sec. 6. IV.Tipul probelor de concurs/
examen, data și ora desfășurării 
acestora: -pentru toate posturile de: 
șef birou, expert, referent de specia-
litate, funcționar și paznic, candi-
daţii vor susţine: proba scrisă și 
interviul: -proba scrisă în data de: 
03.07.2019, ora 11.00. -interviul în 
data de: 09.07.2019, ora 11.00. 
-pentru toate posturile de: muncitor 
calificat, muncitor necalificat, 
regizor artistic, dirijor, solist vocal, 
dansator și îngrijitor, candidaţii vor 
susţine:  proba practică și interviul: 
-proba practică în data de: 
03.07.2019, ora 11.00. -interviul în 
data de: 09.07.2019, ora 11.00. V.
Probele de concurs/examen se 
desfășoară, astfel: - la sediul din 
Bdul Drumul Taberei, nr. 7B, Bucu-
rești sec. 6 pentru posturile din 
cadrul Oficiului asigurare activități 
de reprezentare și relații internațio-
nale și Formațiunii de hrănire. -la 
sediul din Aleea Haiducului, nr. 5-7, 
București, sec. 6 pentru posturile 
din cadrul Centrului de caza-
re-tranzit și reprezentare al Ministe-
r u l u i  A p ă r ă r i i  N a ț i o n a l e , 
Complexului militar de instruire, 
reprezentare și tranzit “Munte”, 
Complexului militar de instruire, 

reprezentare și tranzit “Litoral” și 
Căminului militar „Olănești”; -la 
sediul din str. Constantin Mille, nr. 
1, sec. 1, București pentru posturile 
de regizor artistic, solist vocal și 
dansator din Ansamblul artistic al 
armatei; -la sediul din B-dul. Iuliu 
Maniu, nr. 13, București, sec. 6 
pentru postul de dirijor  la Ansam-
blul artistic al armatei; -la sediul din 
Bdul. Iuliu Maniu, nr. 7-9, București, 
Sec. 6 pentru posturile din cadrul 
Serviciului inspecţii, încercări și 
elaborare specificaţii tehnice pentru 
material, Unității de modele și 
confecții militare și Atelierului de 
croitorie militară. VI. Secretariatul 
comisiilor de concurs/examen poate 
fi contactat la telefon 021.315.54.85 
interior 2217. VII. Prezentarea la 
post în data de 29.07.2019. VIII. 
Detalii privind condiţiile generale și 
specifice pentru ocuparea posturilor, 
bibliografia și tematica de concurs se 
pot obţine la sediul Unităţii Militare 
02574 București din Bdul Drumul 
Taberei, nr. 7B, sec. 6, pe portalul 
posturi.gov.ro, pe pagina de internet 
„www.defense.ro/concursuri” sau la 
secretariatul comisiilor de concurs.

PROPUNERI AFACERI
l Cumpăr puncte ANRP, decizii de 
compensare emise în baza legii 165. 
Tel. 0737.903.170.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Proprietar închiriez apartament 4 
camere, mobilat, utilat lux, B-dul 
Muncii, Brașov. 0722/370135 (17.00- 
19.30).

CITAŢII
l Ciorba Anca Daciana, citează pe 
Halmi Iosif și soția Dragoș Ana, sau 
moștenitorii acestora în dosar 
1 3 3 6 / 2 6 6 / 2 0 1 8 ,  î n  d a t a  d e 
12.06.2019, la Judecătoria Carei, ce 
are ca obiect  partaj judiciar, ieșire 
din indiviziune. 

l Sunt citaţi la Judecătoria Sfântu 
G h e o r g h e ,  p e n t r u  d a t a  d e 
20.06.2019, în calitate de pârâţi: 
Piroska Landry sen, Piroska Landry 
jun și Francisc Landry cu ultimul 
domiciliu cunoscut în SUA, în dos. 
Nr.6699/305/2017, în procesul cu 
Bogdan Gyorgy, având ca obiect 
dezbaterea succesiunii defuncţilor 
Bogdan Gheorghe și Bogdan Maria.

l Smărande Dumitru este chemat în 
judecată în dosarul nr. 13243/197/2018, 
aflat pe rolul Judecătoriei Brașov, 
având ca obiect procedura declarării 
morţii acestuia. Termen de judecată 
4.09.2019. Orice persoană interesată să 
comunice date despre Smărande 
Dumitru. Telefon: 0770/854.924.

l Kkoloszvari Estera, casatorita 
Bruzadeli, Kolozsvari Sofia, casato-
rita cu Rigoiosif, Nagy Ileana, casa-
torita Horvath, Kolozsvari Ana 
casatorita Barbossunt citati in 
6.06.2019, la Judecatoria Turda in 
dosar civil nr. 8518/328/2018 pentru 
succesiune.

l Citație. În atenția societății 
Systerv SRL, cu sediul în Târgu Jiu, 
str.9 Mai, nr.89, cam.7, etaj P, jud.
Gorj. Sunteți chemat la instanță, 
Judecătoria Oradea, cu sediul în 
Oradea, str.Parcul Traian, nr.10, 
camera 8, în data de 10 iulie 2019, 
ora 8.30, complet 17 civil, în calitate 
de pârâtă, în proces cu reclamanta 
Readymix Agregate SRL, în dos.
nr.19357/271/2018, având ca obiect 
pretenții.

l România, Judecătoria Sectorul 4, 
București, str.Danielopol Gheorghe, 
nr.2-4, sector 4, București, camera 
301. Destinatar: Ciobanu Ioana, 
sector 4, București, șos.Giurgiului, 
nr.119, bl.11, sc.2, et.5, ap.54. 
Dosarul nr.12441/4/2019, Materia: 
Civil, Stadiul procesual al dosarului: 
Fond, Obiectul dosarului: declararea 
judecătorească a morţii. Citație 
emisă la 22 mai 2019. Stimată 
doamnă/Stimate domn, sunteţi 
chemat în această instanţă, camera 
301, Complet c10 -civil și executări, 
în data de 13 iunie 2019, ora 08.30, 
în calitate de intimat în proces cu 
Mihalaiche Marius Robert în calitate 
de petent. În caz de neprezentare a 
părţilor, judecata se va face în lipsă, 
dacă se solicită în scris acest lucru de 
către una dintre părţi. Prin înmâ-
narea citaţiei, sub semnătură de 
primire, personal ori prin reprezen-
tant legal sau convenţional ori prin 
funcţionarul sau persoana însărci-
nată cu primirea corespondenţei 
pentru un termen de judecată, cel 
citat este prezumat că are în cunoș-
tinţă și termenele de judecată ulteri-
oare aceluia pentru care citaţia i-a 
fost înmânată. Parafa șefului 
instanţei (ștampila). Grefier.

l D-ul Schlecht Ioan, în calitate de 
pârât în dosarul civil nr.9046/190/2017 
al Judecătoriei Bistriţa, este chemat în 
această instanţă pt.ziua de 20 iunie 
2019, ora 8.30.

l Numitul Amocăniței Eduard-
Ionuț, cu domiciliul în satul Vine-
țești, comuna Oltenești, județul 
Vaslui, este citat la Judecătoria Huși 
în data de 26 iunie 2019, ora 11.00, 
în calitate de pârât, dosar civil nr. 
828/244/2019, în proces cu Primăria 
Comunei Oltenești, în calitate de 
reclamant, obiectul dosarului fiind 
înlocuire amendă cu muncă în 
folosul comunității.

l Se citează la sediul Biroului Indi-
vidual Notarial Ene Frosina, din 
municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 7, bl. 
P. 21, sc. C, ap. 28, judeţul Tulcea, la 
data de 04.07.2019, ora 10:30, 
persoanele cu vocaţie succesorală 
legală sau testamentară, la succesi-
unea defunctei Ilie Gherghina, 
decedată la data de 25.12.2018, cu 
ultimul domiciliu în municipiul 
Tulcea, judeţul Tulcea, în Dosar nr. 
58/2019, în vederea dezbaterii succe-
siunii.

DIVERSE
l D-na Ligia Pravariu rog sunați pe 
Gigea Wagner, tel.021.340.68.80.

l ANAF intenţionează să închirieze 
spaţii de depozitare și servicii 
conexe. Detaliile complete pot fi 
găsite pe site-ul www.anaf.ro, secti-
unea “Anunţuri” - “Anunţuri de 
achiziţie de bunuri și servicii”.

l SC AG Valentino Events SRL, cu 
sediul în mun. Focșani, Str. Viilor, nr. 
2A, județul Vrancea, solicită la APM 
Vrancea obținerea autorizației de 
mediu pentru activitatea de Restau-
rante - cod CAEN Rev. 2 5610, ce se 
desfășoară în mun. Focșani, Str. 
Viilor, nr. 2A, județul Vrancea. Even-
tualele propuneri și sugestii /obser-
vați i  a le  publ icului  privind 
activitatea menţionată se vor 
prezenta în scris, sub semnătură și 
cu datele de identificare, de luni 
până joi între orele 8.00 - 16.00 și 
vineri între orele 8.00 - 14.00, la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Vrancea din Focșani, str. 
Dinicu Golescu, nr. 2, telefon: 
0237.216.812, unde se poate consulta 
și documentația tehnică depusă.

l SC Cipri Andres House SRL, cu 
sediul in Vidra, sat Cretesti, Str.
Colinei, nr.7, anunta publicul inte-
resat de depunerea Autorizatiei de 
Mediu pentru desfasurarea activitati 
Cod 4677 la punctul de lucru din Str. 
Zaharia Carcalechii nr. 26-28, sc. 5, 
Bucuresti. Informatii si contestari se 
pot depune in termen de 10 zile de la 
data publicarii la sediul APMB 
București Str. Lacul Morii nr. 1, sc. 6.

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Valea Stanciului, din județul 
Dolj anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoral cadastral 42, începand cu 
data de 11.06.2019, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul primăriei, 
conform art.14 alin.(l) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7 din 1996, republicată, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primariei și pe site-ul Agen-
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ției Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii generale de insol-
venţă a debitorului SC Atila Trans 
Junior  SRL,  CIF:  27069631 
J25/193/2010, dosar nr. 792/101 anul 
2019 -Tribunalul Mehedinti. Termen 
pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 05.07.2019; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor la 
15.07.2019; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este de 
7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabe-
lului preliminar și pentru afișarea 
tabelului definitiv al creanţelor la 
05.08.2019. Administrator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis.

l BGMPACK Prestcom Bogmat 
SRL, cu sediul social in Municipiul 
Arad, Calea Aurel Vlaicu, Nr. 291, 
Ap.1, Ap.2, Ap.3, Judet Arad,  CUI 
RO 18770185, J2/1115/2006, mail 
mihaela.susca@bgmpack.ro, tel 
0721239112, prin Susca Mihaela 
-administrator, doreste sa obtina 
autorizatie de mediu la sediul social 
pentru activitatile de: 2222 - Fabri-
carea articolelor de ambalaj din 
material plastic; 1721 - Fabricarea 
hârtiei și cartonului ondulat și a 
ambalajelor din hârtie și carton 
avand ca principalele faze ale proce-
sului tehnologic: aprovizionarea cu 
materiale, fabricarea de produse 
specifice, livrarea  produsului finit. 
Masurile de protectie a factorilor de 
mediu sunt: Apa: Nu este cazul. Aer: 
Sistem de aspiratie. Sol: Platforma 
betonata. Gestiunea deseurilor: 
Pubele. Observatiile publicului 
formulate in scris/informatiile 
privind potentialul impact asupra 
mediului se depun/pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Arad, Splaiul Muresului 
F N ,  C O D  3 1 0 1 3 2 ,  t e l e f o n 
0257/280.331 fax 0257/284.767, in 
timp de 10 zile lucratoare dupa data 
publicarii prezentului anunt.

l SC IRI FOREST ASSETS SRL, 
titular al planului „Amenajamentul 
Silvic UP XXVI Fălticeni, județul 
Suceava”, anunţă publicul interesat 
că în Comitetul Special Constituit 
întrunit în data de 31.05.2019 s-a 
luat decizia ca planul să fie supus 
adoptării, fără evaluare de mediu/ 
evaluare adecvată, prin procedura 
simplificată, fără aviz de mediu. 
Informațiile și observațiile potenția-
lului impact asupra mediului al 
planului propus pot fi consultate și 
primite la sediul Agenției pentru 

Protecția Mediului Suceava, strada 
Bistriței, nr. 1A, în termen de 10 
zile.

l SC Euro Edil Invest SRL, titular 
al proiectului “Construire 3 (trei) 
hale depozitare parter si supanta 
birouri, amenajare circulatii, spatii 
verzi, asigurare parcari, imprejmuire 
si utilitati”, anunta publicul inte-
resat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de catre A.P.M.Ilfov, in 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului*) 
pentru proiectul “Construire 3 (trei) 
hale depozitare parter si supanta 
birouri, amenajare circulatii, spatii 
verzi, asigurare parcari, imprejmuire 
si utilitati” propus a fi amplasat in 
judetul Ilfov, orasul Popesti-Leor-
deni, satul_, cod postal_, Soseaua 
Oltenitei, f.nr., T14-P233/29, nr.
cadastral 113660. Nu se supune 
evaluarii  impactului asupra 
mediului si evaluarii adecvate. 1.
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul A.P.M.Ilfov 
din Bucuresti, str.Aleea Lacul Morii 
nr.1, sector 6, in zilele de luni pana 
joi, intre orele 9-13, precum si la 
urmatoarea adresa de internet www.
apm-ilfov.ro Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publi-
carii anuntului pe pagina de internet 
a Agentiei pentru Protectia Mediului 
Ilfov.

l SC Consal Trade Cariera SRL, 
anunță publicul interesat asupra 
deciziei de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Amenajare 
Iaz Piscicol Nicorești 1”, propus a fi 
amplasat în extravilanul comunei 
Nicorești T.61,P.539/2, județul 
Galați. Proiectul acordului de mediu 
și informațiile relevante pentru 
luarea deciziei pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Galați, str. Regiment 11 
Siret, nr. 2, județul Galați, în zilele de 
luni până joi, între orele 8.30 -16.00 
și vineri între orele 8.30 -13.30 
precum și la adresa de internet: 
http://apmgl.anpm.ro -reglementări 
-acordul de mediu - drafturi acte de 
reglementare -proiect acord de 
mediu. Observațiile/contestațiile 
publicului se primesc la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului Galați, 
str. Regiment 11 Siret, nr. 2, județul 
Galați, până la data de 14.06.2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Completare ordine de zi. Consi-
liul de administraţie al Libra 
Internet Bank SA, societate bancară 
înregistrată în Registrul bancar sub 
nr.RB-PJR-40-037/1999, cu sediul în 
București, Calea Vitan, nr.6-6A, 

Tronson B, C, et.1, 6, 9, 13, Clădirea 
Phoenix Tower, sector 3, cod poștal 
032196, având cod unic de înregis-
trare 8119644 și numărul de ordine 
î n  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/334/1996, la solicitarea acționa-
rului Broadhurst Investments 
Limited formulată în baza dispoziți-
ilor art.117^1 din Legea 31/1990, 
republicată, de completare a ordinii 
de zi a Adunării Generale Ordinare 
a Acționarilor, ce se va întruni la 
data de 01.07.2019 (prima convo-
care)/02.07.2019 (a doua convocare), 
ora 17.30, la adresa: București, 
Calea Vitan, nr.6-6A, Tronson B, C, 
et.1, 6, 9, 13, Clădirea Phoenix 
Tower, sector 3, convocată prin 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr.2243/29.05.2019, decide comple-
tarea convocării cu următoarele 
puncte: 2.Stabilirea indemnizațiilor 
membrilor consiliului de adminis-
trație. Președintele Consiliului de 
Administrație al Libra Internet 
Bank SA, Ovidiu Petre Melinte.

LICITAŢII
l Anunt licitatie. In data de 
24.06.2019 ora 10.00, in temeiul 
H.C.L. Zavoi nr. 86/30.05.2019 la 
sediul Primariei comunei Zavoi, 
Zavoi nr. 186, se va organiza licitatie 
publica cu strigare, cu adjudecare la 
cel mai bun pret pentru  concesio-
narea suprafetei de 5000  m.p. teren 
situat in intravilanul localitatii Maru  
din terenul inscris in C.F. 33941 
-Zavoi, numar cadastral 33941. Cere-
rile de inscriere la licitatie se pot 
depune la Secretariatul Primariei 
comunei Zavoi pana la data de 
18.06.2019  ora 14.00. Pentru infor-
matii suplimentare: tel. 0255.534.822 
sau 0749037018 -secretarul comunei 
Macamete Dumitru.

l Just Insolv SPRL anunta 
vanzarea la licitaţie publică a bunu-
rilor aflate in patrimoniul SC Canap 
Distribution SRL, respectiv: aparat 
sudura TM 315 ECO la pretul de 
3000 lei, generator curent monofazic 
NT 7000 la pretul de 250 lei. Lici-
tatia are loc in baza Adunarii Credi-
torilor din data de 24.10.2017, pretul 
de pornire al licitatiei fiind in 
conformitate cu regulamentul de 
valorificare a bunurilor. Licitaţiile 
publice vor avea loc pe data de 
11.06.2019, 18.06.2019, 25.06.2019, 
09.07.2019, 16.07.2019, 23.07.2019, 
30.07.2019, 06.08.2019, 27.08.2019, 
03.09.2019, orele 12.30 în Ploiești, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B, jud. Prahova. Relaţii suplimen-
tare la 0344104525.

l SC Elbama Star SRL, prin admi-
nistrator judiciar, anunta vanzarea 
la licitatie publica a constructiei C4 

inscrisa in CF 131152-C3 Ploiesti, 
str. Lupeni, nr. 76-80, in regim de 
P+1E, edificata pe terenul proprie-
tatea lui Gheorghe Ion si Maria pe 
care se afla si alte constructii propri-
etatea acestor persoane, cu pret de 
pornire al licitatiei redus cu 20% 
fata de valoare de piata, respectiv 
170.812 lei, conform hotararilor 
Adunarilor Creditori lor din 
18.08.2016 si din 18.04.2019. Licita-
tiile publice vor avea loc pe data de: 
11.06.2019, 18.06.2019, 25.06.2019, 
02.07.2019, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 
Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de partici-
pare si relatii suplimentare in caietul 
de sarcini intocmit de administra-
torul judiciar la pretul de 3.000 lei 
fara TVA si la tel. 0344104525.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Just Insolv SPRL, anunta vanzarea 
la licitatie publica a terenului intra-
vilan in suprafata de 1781 mp, situat 
in com. Brebu, T30, P A1703, jud. 
Prahova, inscris in Cartea funciara 
nr. 22939 a com. Poiana Campina, la 
pretul total de 26.700 lei fara TVA. 
Terenul este situat intr-o zona rezi-
dentiala, semicentrala, nu este 
imprejmuit, forma aproximativ 
regulata, accesul la proprietate se 
face pe un drum de servitute de 
trecere lat de 3 ml si lung de aproxi-
mativ 78 ml. Daca cumparatorul 
este o societate platitoare de TVA, va 
opera taxarea inversa, iar pretul nu 
va fi purtator de TVA. Licitatia 
publica are loc in baza hotararilor 
Adunarilor Creditorilor din data de 
19.12.2016 si 27.07.2017 si a regula-
mentului de participare la licitatie. 
Pretul este redus la 50% fata de cel 
mentionat in Raportul de evaluare. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 13.06.2019, 20.06.2019, 
27.06.2019, 04.07.2019, 11.07.2019, 
18.07.2019, 25.07.2019, 06.08.2019, 
27.08.2019, 02.09.2019, orele 12.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 2, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimen-
tare la la sediul lichidatorului judi-
ciar cat si la telefon 0344104525.

l Primaria Comunei Simian; Nr. 
9291/05.06.2019 Anunt de atribuire 
a contractului de concesiune privind 
terenul de 150 mp, T38, P 1319/1, 
comuna Simian, judetul Mehedinti, 
in urma licitatiei publice. 1. Conce-
dentul: Comuna Simian, cu sediul in 
comuna Simian, str. DE 70, nr. 64, 
j u d e t u l  M e h e d i n t i ,  t e l / f a x 
0252/338693,e-mail: clsimianmh@
gmail.com. 2. Procedura aplicata 
pentru atribuirea contractului de 
concesiune de bunuri proprietate 
publica a fost: licitatia publica. 3. 

Data publicarii anuntului de licitatie 
intr-un cotidian de circulatie natio-
nala/intr-unul de circulatie locala: 
10.05.2019 si 07.05.2019. 4. Criteriul 
utilizat pentru determinarea ofertei 
castigatoare a fost cel mai mare 
nivel al redeventei. 5. Numarul ofer-
telor primite a fost de 3, toate fiind 
declarate valabile. 6. Ofertantul 
declarat castigator este; Bruca Ionut 
Cristian, domiciliat in Str. Halangai, 
bloc A28, apartament 4, Comuna 
Simian, judetul Mehedinti. 7. 
Durata contractului este de 25 ani. 
8. Nivelul redeventei este de 600 lei/
an. 9. Instanta competenta in soluti-
onarea litigiilor aparute este: Tribu-
n a l u l  M e h e d i n t i - S e c t i a  d e 
Contencios Administrativ si Fiscal, 
situat in Dr.Tr. Severin, B-dul Carol 
I, nr. 14, judetul Mehedinti. 10. Ofer-
tantii au fost informati despre 
decizia de stabilire a ofertei castiga-
toare in data de 31.05.2019. 11. Data 
transmiterii anuntului de licitatie 
intr-un cotidian de circulatie natio-
nala/ intr-unul de circulatie locala: 
06.05.2019

PIERDERI
l Pierdut card (legitimatie) acces, pe 
numele Valentin Sirbu. Il declar nul.

l Pierdut Anexă CUI al Societății 
Agromod SRL, J05/567/2002, CUI: 
14692998. O declar nulă.

l Pierdut Certificat de Înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul București, cu Cod 
Unic de Înregistrare: 8501864 al SC 
High Q Promotion SRL, cu sediul în 
București. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de Înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul București, cu Cod 
Unic de Înregistrare: 15574877 al SC 
High Q Promotion Grup SRL, cu 
sediul în București. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
nr.69027/27.08.2018 al Societății 
Standard Power System SRL, 
J5/1833/2017, CUI: 35088413. Îl 
declar nul.

l Societatea AIR ROAD TRANS 
SRL-D declară pierdute certificatul 
constatator de la sediu și certificatul 
constatator de la beneficiar.

l Pierdut atestat de taxi emis de 
ARR pe numele Lazăr Ionel. Se 
declară nul.

l Weizmann Ariana & Partners, 
mandatar al Oraș Câmpeni, declar 
pierdut certificatul de inregistrare 
pentru marca nationala Cîmpeni, 
Capitala Ţării Moţilor  M 2008 06726.


