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OFERTE SERVICIU
l Hotel Oxford si Hotel Malibu Din 
Mamaia angajeaza in conditii foarte 
avantajoase: receptioner, camerista, 
bucatar sef, bucatar, bufetier, 
ospatari si ajutori de ospatari cu 
experienta. Oferim cazare, detalii la 
0735.333.103, office@hoteloxford.ro

l Angajam montator pardoseala 
epoxidica si poliuretanica si tencu-
itor pentru tencuiala mecanizata cu 
sau fara experienta pentru munca in 
tara si in strainatate. Conditii avan-
tajoase. Detalii la tel: 0741.978.624.

l Societate în construcţii Măgurele 
Ilfov, angajează şoferi şi mecanici 
utilaje cu salarii peste media pieţei, 
bonificaţii cazare şi decontare trans-
port. 0731026358; 0731026385. 

l Anunț concurs – funcționar 
public. Primăria Municipiului 
Dorohoi, cu sediul în: municipiul 
Dorohoi, strada A.I. Cuza, nr.34, 
județul Botoşani, în baza legii 
188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant pentru funcție publică: 
Denumirea postului: şef birou. 
Biroul: Urbanism şi Disciplina în 
Construcții, Mediu. Condiții speci-
fice de participare la concurs: - 
nivelul studiilor: studii de masterat 
sau postuniversitare în domeniul 
administrației publice, management 
sau ştiințe inginereşti; - vechime în 
specialitatea studiilor: minim 2 (doi) 
ani. Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului:  Proba scrisă: 
25.05.2018, ora 10.00 , la sediul insti-
tuției. Interviu:  05.06.2018, ora 
10.00 , la sediul instituției. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul insti-
tuției în  termen  de  20 de zile de la 
data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial , respectiv până la data 
de 15.05.2018. Date contact: 
Primăria Municipiului Dorohoi, 
compartimentul resurse umane, 
telefon 0231/610133 int.113 

l Şcoala Gimnazială „Petru Poni” 
Cucuteni, cu sediul în localitatea 
Cucuteni, strada Principală, judeţul 
Iaşi, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: administrator financiar 
-post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată, număr posturi: 0,25 
normă, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă se va desfăşura în data 
de 18 mai 2018, ora 9.00, la sediul 
Şcolii Gimnaziale „Petru Poni” 
Cucuteni; -proba interviu se va 
desfăşura în data de 18 mai 2018, 
ora 12.00, la sediul Şcolii Gimna-
ziale „Petru Poni” Cucuteni. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -nivelul studiilor: superi-
oare; -vechime: fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Şcolii Gimnaziale „Petru Poni” 
Cucuteni, între orele 9.00-14.00,  la 
secretariat. Relaţii suplimentare la 

sediul Şcolii Gimnaziale „Petru 
Poni” Cucuteni, persoană de 
contact: Ciudin Raluca Mariana, 
te lefon :  0232 .717 .074 ,  fax : 
0232.717.074, e-mail: scoala_cucu-
teni5000@yahoo.com

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, 
cu sediul în localitatea Slatina, 
s t rada  Bu levardu l  Sfântu l 
Constantin Brâncoveanu, nr.3, 
județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de execuţie de: 
-Compartiment Activități Sportive 
şi de Agrement Club Nautic: paznic 
(număr posturi: 1), conform teme-
iului  legal  HG nr.286/2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-depunere  dosare  concurs : 
26.04.2018, ora 08.00-10.05.2018, 
ora 16.30; -selecția dosarelor: 
1 1 . 0 5 . 2 0 1 8 ;  - p r o b a  s c r i s ă : 
21.05.2018, ora 10.00; -interviul: 
24.05.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: Condiţii specifice: -studii: 
şcoală generală 8 clase, şcoală profe-
sională sau diplomă de bacalaureat; 
-să fie atestat profesional conform 
Legii nr.333/2003, privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor, republicată şi 
actualizată (certificat calificare 
-agent pază, atestat agent pază); 
-vechime în muncă: nu este cazul. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Compartiment Juridic, Relaţii cu 
Publicul, Resurse Umane, de luni 
până joi, între orele 08.00-16.30, 
vineri, între orele 08.00-14.00 sau la 
telefon: 0349.738.657.

l Institutul de Cercetări Socio-U-
mane „C.S.Nicolăescu Plopşor”, cu 
sediul în localitatea Craiova, strada 
Unirii, nr.68, judeţul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
referent de specialitate (economică) 
I A ,  1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 18 mai 2018, ora 10.00 
(probă unică). Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii superioare; -vechime 15 ani; 
-atestat SEC eliberat de Ministerul 
de Finanţe. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Institutului de Cercetări 
Socio-Umane „C.S.Nicolăescu 
Plopşor”, str.Unirii, nr.68, Craiova. 
Relaţii suplimentare la sediul Insti-
tutului de Cercetări Socio-Umane 
„C.S.Nicolăescu Plopşor”, persoană 
de contact: Ioana Nacu, telefon: 
0251.525.702, 0766.568.072.

l Şcoala Gimnazială Nr.1, cu sediul 
în localitatea Sălceni, județul Vaslui, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante de: administrator financiar 
-0,5 normă, 1 post, conform HG nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 22.05.2018, ora 9.00; -Proba 

interviu în data de 25.05.2018, ora 
9.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii superi-
oare ştiințe economice; -vechime în 
muncă: 2 ani. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Şcolii Gimnaziale Nr.1, sat Sălceni. 
Relații suplimentare la sediul: 
Şcoala Gimnazială Nr.1, sat Sălceni, 
persoană de contact: Dragomir 
C r i n a - S i m o n a ,  t e l e f o n : 
0766.375.285, e-mail: salceni@
yahoo.com

l Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, 
cu sediul în localitatea Sibiu, strada 
Gheorghe Bariţiu, nr.1-3, judeţul 
Sibiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -asistent medical, 3 
posturi, conform Hotărârii de 
G u v e r n  n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 21.05.2018, 
ora 09.00; -Proba practică în data de 
24.05.2018, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 24.05.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii şcoală postliceală sanitară 
(studii superioare de scurtă durată 
sau studii superioare în domeniul 
sanitar); -specialitatea medicină 
generală sau pediatrie; -vechime: 
fără vechime; -certificat de membru 
în Ordinul Asistenţilor Medicali 
Generalişti. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea III-a, la 
sediul Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, Biroul personal. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului Clinic 
de Pediatrie Sibiu, persoane de 
contact: Cujba Radu şi Gabor 
Constanţa, telefon: 0269.230.260, 
interior: 110, fax: 0269.230.045, 
e-mail: pediatrie_sibiu@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, 
cu sediul în localitatea Sibiu, strada 
Gheorghe Bariţiu, nr.1-3, judeţul 
Sibiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractual 
vacante de: -infirmieră, 4 posturi, 
conform Hotărârii de Guvern 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 22.05.2018, ora 09.00; 
-Proba interviu în  data  de 
22.05.2018, ora 12.00. 
Pentru participarea la 
concurs  candidaţ i i 
trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 
- ş c o a l ă  g e n e r a l ă ; 
-vechime: fără vechime. 
Candidaţii vor depune 
dosarele de participare 
la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea III-a, 
la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, 
Biroul personal. Relaţii 

suplimentare la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, persoane 
de contact: Cujba Radu şi Gabor 
Constanţa, telefon: 0269.230.260, 
interior: 110, fax: 0269.230.045, 
e-mail: pediatrie_sibiu@yahoo.com.

l Primăria Comunei Bucşani, 
judeţul Dâmboviţa, cu sediul în 
comuna Bucşani, sat Bucşani, 
strada Principală, nr.1228, cod fiscal: 
4344490, organizează concurs în 
vederea ocupării postului contrac-
tual vacant de: 1.Bibliotecar II 
-Compartiment „Bibliotecă”. 
Condiţii de participare: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă: 1 (un) an. Dosa-
rele se vor depune la secretarul 
localităţii în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Dosarele de concurs 
vor conține, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.6 din 
HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Proba scrisă 
va avea loc pe 23 mai 2018, ora 
10.00. Data şi ora susţinerii inter-
viului se vor comunica după susţi-
nerea probei scrise. Concursul va 
avea loc la Biblioteca Judeţeană 
„Ion Heliade Rădulescu” Dâmbo-
viţa, strada Stelea, nr.2, municipiul 
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa. 
Persoană de contact: Rotaru Adrian 
-secretar localitate,  telefon: 
0245.235.041, fax: 0245.235.041. 
Condiţiile de desfăşurare a concur-
sului, bibliografia şi alte date nece-
sare se pot afla de la sediul instituţiei 
sau de pe pagina web: www.bucsani.
ro.

l Primăria Comunei Pişcolt, cu 
sediul în localitatea Pişcolt, nr.62, 
judeţul Satu Mare, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: consilier, clasa I, grad 
profesional debutant. Concursul se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Pişcolt astfel: -Proba scrisă 
în data de 25.05.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în  data  de 
29.05.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura de 
ştiinţă: ştiinţe economice, drept, 
ştiinţe juridice şi inginereşti. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-

pare la concurs în perioada 
26.04.2018-15.05.2018, termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Pişcolt. Relaţii suplimen-
tare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției Primă-
riei Comunei Pişcolt. Persoană de 
contact: Oprițoiu Valeriu-Lucian 
-secretar comună, telefon/fax: 
0261.824.800/0261.824.802, e-mail: 
primariacomuneipiscolt@yahoo.
com.

l Institutul de Chimie Macromole-
culară "Petru Poni" Iaşi al Acade-
miei Române cu sediul în Iaşi, Aleea 
Gr. Ghica Vodă, nr.41A, Jud.Iaşi, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcții 
contractuale de execuție vacante: 
Inspector de specialitate, gradul IA 
(Inginer mecanic)- un (1) post, cu 
normă întreagă, pe durată determi-
nată, în cadrul Institutului. Docu-
mente obligatorii pentru constituirea 
dosarului de concurs sunt cele 
prevazute de HG 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzator 
funcțiilor contractuale. Condiţii 
specifice postului: studii superioare 
de specialitate de lungă durată; apt 
din punct de vedere fizic şi medical; 
experienţă în specialitate: minimum 
10 ani; experienţă în muncă: 
minimum 10 ani; cunoştinţe temei-
nice de operare PC (Windows, 
Microsoft Office); competenţă deci-
zională şi profesională; aptitudini/
deprinderi: capacitate de analiză şi 
sinteză, dinamism, capacitate de 
gestionare a situaţiilor dificile 
precum şi a resurselor alocate, adap-
tabilitate la schimbări, eficienţă. 
Concursul se desfăşura conform HG 
286/23.03.201 la sediul instituţiei, 
astfel: Proba scrisă pe data de 
18.05.2018, ora 11.00, Proba interviu 
pe data de 23.05.2018, ora 11.00. 
Comunicarea rezultatelor finale pe 
data de 25.05.2018, ora 15.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile din art. 3 al Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale, 
aprobat prin HG nr.286/2011 modi-
ficată şi completată prin HG 
1027/2014. Anunţul cuprinzând 
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condiţiile generale şi specifice, calen-
darul concursului, tematica şi biblio-
grafia sunt afişate la sediul 
Institutului, pe  website www.icmpp.
ro şi transmise spre publicare către 
portalul: posturi.gov.ro. Dosarele de 
concurs se depun la la sediul Institu-
tului, Biroul personal-resurse umane 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea în Monitorul Oficial. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Serviciul resurse umane, sediul 
Institutului de Chimie Macromole-
culară "Petru Poni" din Iaşi, telefon 
0232.217.454, interior: biroul 
personal, email: balan.catalina@
icmpp.ro.

l Primăria Oraşului Tăşnad, 
Județul Satu Mare, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției contractuale de 
execuție vacante de inspector IA- 
Compartimentul Proiecte. Condi-
ţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a ocupării 
funcției contractuale sunt: studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă; Științe Juridice- speciali-
zarea Drept; vechime în specialitate, 
minimum 3 ani; deținerea unui 
Atestat de  cunoaştere a limbii 
engleze; deținere Atestat competențe 
de operare pe calculator. Concursul 
se va organiza conform calendarului 
următor: Proba scrisă- 21.05.2018, 
ora 12.00, la Primăria oraş Tăşnad. 
Interviul SE VA ANUNȚA ULTE-
RIOR. Dosarele de înscriere la 
examen se pot depune în termen de 
10 zile lucratoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Primăriei Oraşului 
TĂȘNAD, judeţul SATU MARE. 
Dosarul de Înscriere la examen 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011. Relații supli-
mentare se pot obține la numărul de 
telefon 0261.825.860 sau pe 
wwwprimariatasnad.ro.

l Direcţia audit intern din Minis-
terul Apărării Naționale organi-
zează, la sediul său din str. Drumul 
Taberei nr. 7-9, sector 6, Bucureşti, 
concurs pentru ocuparea unui post 
civil contractual vacant de auditor 
gr. I la Secţia audit intern teritorială 
nr. 1 Bucureşti. La probele de 
concurs (scrisă şi interviu) pot parti-
cipa numai candidaţii care au fost 
avizaţi favorabil la interviul de 
avizare, susţinut conform pct. 
2.3.4.1. din Normele generale 
privind exercitarea activităţii de 
audit public intern, aprobate prin 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i  n r. 
1086/2013. Detalii privind postul 
scos la concurs, desfăşurarea inter-
viului de avizare şi a probelor de 
concurs: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă, sau echivalente, în ştiinţe 
economice sau ştiinţe inginereşti; 
-experienţă în specialitatea studiilor 
cerute: minim 4 ani; -locul de desfă-
şurare a interviului de avizare şi a 
probelor de concurs: sediul Direcţiei 
audit intern, situat în situat în str. 

Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, 
Bucureşti; -data şi ora desfăşurării 
interviului de avizare: 18.05.2018, 
începând cu ora 10.00; -data şi ora 
desfăşurării probelor de concurs: 
23.05.2018, începând cu ora 10.00 
(prima probă de concurs -proba 
scrisă) şi 30.05.2018, începând cu 
ora 10.00 (a doua probă de concurs- 
interviul); -locul şi data limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 
sediul Direcţiei audit intern, până la 
data de 11.05.2018 ora 16.00. Deta-
liile privind documentele solicitate, 
condiţiile generale şi specifice, calen-
darul desfăşurării interviului de 
avizare şi probelor concursului, 
precum şi bibliografia sunt afişate la 
sediul Direcţiei audit intern, precum 
şi pe pagina de Internet a Direcţiei 
audit intern dai.mapn.ro/pages/
view/102 şi pe portalul posturi.gov.
ro. Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la tel. 0754.015.947, în zilele 
lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

PRESTĂRI SERVICII  
l Curs administrator imobile, auto-
rizat ANC, 375 Lei, 11 mai-08 iunie, 
vineri 16.00-20.00, sâmbătă 08.00-
14.00, duminica 08.00-12.00. Info la: 
dana.hutan@habitaturban.ro, 
0726.949.000.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând casă mare, central în 
Oradea .  Re la ţ i i  l a  t e l e fon 
0721.773033

CITAȚII  
l Numitul Isache Dorel, cu domici-
liul necunoscut, este citat la Judecă-
tor ia  Medg id ia  în  dosaru l 
nr.338/256/2018 cu termen de jude-
cată la data de 21.05.2018, în proces 
cu Costei Maria pentru tăgadă de 
paternitate.

l Cojocaru Gh. Constantin, domi-
ciliat în sat Slobozia, com. Ciurea, 
jud. Iasi, este chemat în data de 
16.05.2018, ora 8.30, la Judecătoria 
Iaşi, complet C04, etaj 2, sala 6, în 
proces cu Teodorescu Simona 
Rodica, având ca obiect partaj 
succesoral, dosar nr. 28959/245/2012.

l Intimatele SA “Ion Creanga”, 
“Siloma” SA, “Prodcereal” SA sunt 
chemate in data de 14.05.2018 la 
Tribunalul Iasi, ora 9, complet A5, 
in proces cu “CIP Tomesti” SA, 
dosar nr. 4817/866/2013.

l Se citează pârâta Wirsz Ecaterina 
Elibeta, pentru a se prezenta la 
Judecătoria Sânnicolau Mare, 
pentru data 29 mai 2018, ora 9:00, 
în proces cu Iablonciuc Vasilena, în 
dosarul cu nr. 3614/295/2017 având 
ca obiect declarare judecătorească a 
morții.

l Numitul Pantâru Nicolae-Ștefan, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Bistriţa, str.Nicolae Titu-
lescu, nr.48, judeţul Bistriţa-Năsăud 
şi domiciliu procesual ales în 
comuna Moldoviţa, sat Demacusa, 
nr. 247, judeţul Suceava, este citat la 

Judecătoria Bistr iţa pentru 
termenul din 16 mai 2018, ora 900, 
completul 1, în calitate de pârât în 
dosarul nr.788/190/2016, având ca 
obiect „pensie de întreţinere”, 
proces promovat de reclamanta 
Feier Camelia-Cristina.

DIVERSE  
l SC EXER Group SRL cu sediul 
în Bucureşti, str. Intrarea Recas nr.7, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
construire imobil  P+2E- Aparta-
ment Hotel cu 20 unităţi de cazare 
în localitatea Bragadiru, str. Celofi-
brei, nr.29, jud. Ilfov.

l Marka’S IPURL, administrator 
judiciar al SC Pizza-Bac SRL, cu 
sediul social în Bacău, Str. Priete-
niei, nr.3, bl.3, sc.C, et.1, ap.5, jud. 
Bacău, CUI 17524867, J4/851/2005, 
c o n f o r m  S e n t i n ț e i  c i v i l e 
261/19.04.2018 a Tribunalului 
Bacău în dosarul 432/110/2018,vă 
notifică privind deschiderea proce-
durii generale a insolvenţei SC 
Pizza-Bac SRL. Creditorii trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa 
credală ţinând cont de termenele 
limită: depunerea cererilor de admi-
tere a creanţelor 27 mai2018; verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afişarea 
şi comunicarea tabelului preliminar 
16 iunie 2018; definitivarea tabelului 
creanţelor 11 iulie 2018; Adunarea 
creditorilor 21 iunie2018, ora 10.00, 
la sediul administratorului judiciar 
din str. Clopotari, nr.48, bl.674, sc.C, 
et.3, ap.16, jud. Iaşi, având urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea 
rapoartelor întocmite de administra-
torul judiciar în condițiile art.92 si 
97 din lege cu propunerea de conti-
nuare a perioadei de observație sau 
de trecere la faliment, 2. Alegerea 
comitetului creditorilor şi desem-
narea preşedintelui acestuia, 3. 
Confirmarea administratorului 
judiciar desemnat provizoriu şi 
stabilirea onorariului acestuia. 
Termenul pentru continuarea proce-
durii a fost fixat la 13 septembrie 
2018.

SOMAȚII  
l In dosarul civil nr. 6/210/2018 al 
Judecatoriei Chisineu Cris, recla-
mantul Bontau IIoan, domiciliat in 
localitatea comuna socodor nr. 330, 
jud. Arad, in contradictoriu cu Jura 
iuliana casatorita cu Bontau Ioan si 
Bontau Ioan, ambii decedati 
conform certificatelor de deces 
depuse la dosarul cauzei, solicita 
constatarea faptului Juridic al 
uzucapiunii, prescriprie achizitiva si 
nasterea dreptului reclamantului de 
proprietate asupra imobilului 
compus din casa si teren intravilan 
in suprafata de 3470 mp situate in 
localitatea Socodor nr. administrativ 
477, jud. Arad, inscris in CF nr. 
303309, comuna Socodor top 1048-
1049, compus din teren intravilan in 
suprafata totala de 3470 mp cu casa 
de locuit si ca OCPI chisineu Cris sa 
efectueze operatiunile necesare in 
vederea intabularii dreptului de 

proprietate asupra imobilului in 
cauza, cu titlu de uzucapiune. Toti 
cei interesati in cauza pot formula 
opozitii la prezenta somatie, in 
termen de 30 de zile de la publicare 
si respective afisarea somatiei, in 
dosar cu numarul de mai sus al 
Judecatoriei Chisineu Cris. Emis in 
baza incheierii de sedinta din data 
de 21.03.2018, conform art, 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938. Termen 
de afisare pe o durata de 30 de zile.

ADUNĂRI GENERALE  
l Presedintele Consiliului de Admi-
nistratie, convoaca Adunarea Gene-
rala a Actionarilor in data de 
24.05.2018, ora 10:00, la sediul soci-
etatii SC Cramele Halewood SA din 
Ploiesti, Str. Gageni, nr. 92, pentru 
toti actionarii inscrisi in Registrul 
Actionarilor la data de 21.05.2018. 
Ordinea de zi: 1. Prezentarea si 
aprobarea situatiilor financiare 
pentru anul 2017; 2. Prezentarea si 
aprobarea situatiilor financiare 
intocmite de auditorul extern pentru 
anul 2017; 3. Aprobarea planului 
economico - financiar pentru 2017; 
4. Aprobarea raportului de gestio-
nare al membrilor Consiliului de 
Administratie; 5. Prezentarea si 
aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pentru anul 2018; 6. 
Diverse.

l Convocator. Preşedintele URSR 
convoacă AG, în data de 06.05.2018, 
ora 14.00, la Centrul Cultural de 
Informare al Rutenilor Subcarpatici 
d i n  R o m â n i a  ( U R S R ) , 
str.V.Alecsandri, nr.5, Sighetu 
Marmaţiei, Maramureş. Proiect 
ordinea de zi: 1. Aprobarea bilan-
ţului contabil pentru exerciţiul 
financiar contabil al anului 2017 şi 
descărcarea de gestiune; 2. Apro-
barea bugetului de venituri şi cheltu-
ieli pentru anul 2018, identificare de 
noi surse financiare; 3. Aprobarea 
continuării participării la conferinţe, 

seminarii şi diverse alte evenimente 
în vederea promovării activităţii 
URSR; 4. Informări, discuţii; 5. 
Diverse; 6. Alegerea conducerii 
URSR, preşedinte, consiliul director 
şi cenzor. Preşedinte, Lauruc Mihai.

LICITAȚII  
l Municipiul Dragasani cu sediul in 
strada Piata Pandurilor nr. 1, tel/fax 
0250-811.990, cod fiscal 2573829, in 
baza art. 21 a Ordonantei de 
Urgenta nr. 54 din 28 iunie 2006 cu 
privire la regimul concesiunilor si a 
HCL 19/2018 anunta licitatie 
publica in vederea concesionarii a 
unui teren in suprfata de 450,41 mp, 
apartinand domeniului public al 
localitatii. Terenul care se scoate la 
licitatie este situate in str. T. Vladi-
mirescu nr. 774 vecin la sud si apus 
cu SC MW Romania SA, iar la nord 
si rasarit cu domeniul public. Lici-
tatia se va sustine la data de 21 mai 
2018 ora 10:00 la sediul Primariei 
Dragasani, iar documentatia se 
poate procura contra sumei de 54 lei 
de la Biroul Contracte, incepand cu 
data de 24.04.2018. Data limita de 
depunere a ofertelor este 18 mai 
2018. Relatii suplimentare puteti 
obtine de la persoana de contact dl. 
Bleontu Marian, tel. 0766.229.255.

l Consiliul Local al comunei 
Bughea de Sus, cu sediul în comuna 
Bughea de Sus, judetul Arges, 
strada Valea Silistii nr.229,  tel. 0248 
555095, fax 0248 555095, anuntă 
organizarea procedurii de negociere 
directa cu ofertă în plic pentru 
concesionarea unei păsuni , în 
suprafată de 30 ha, aflate în dome-
niul privat al localitătii, situate în 
extravilanul acesteia. Pretul de 
pornire la negociere directa este 
stabilit după cum urmează: - 300 lei 
/ha/an – suprafată păsune  islaz 
Magura; Durata concesiunii este de 
10 ani. Deschiderea ofertelor va 
avea loc în data de 07 mai 2018, 
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orele 11.00  la sediul Primăriei 
comunei Bughea de Sus. Caietul de 
sarcini poate fi cumpărat până în 
data de 04.05.2018, luni – vineri, 
orele 09.00 – 14.00, de la sediul 
primăriei, contravaloarea unui caiet 
de sarcini este de 10 lei. Taxa de 
participare la negociere directa este 
de 100 lei si va fi achitată până în 
data de 04.05.2018 la caseria Primă-
riei comunei Bughea de Sus.Docu-
mentele de înscriere la negociere 
directa, împreună cu actele dovedi-
toare ale efectuării plătilor, vor fi 
depuse până la data de 07.05.2018, 
orele 10.00 la Registrul ”Oferte” din 
cadrul Primăriei comunei Bughea 
de Sus, într-un singur exemplar. 
Clarificări cu privire la cele de mai 
sus se pot obtine la sediul primăriei 
comunei Bughea de Sus până la 
data de 04.05.2018 orele 14.00.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Comuna Racoviţa -Consiliul 
Local Racoviţa, cu sediul în comuna 
Racoviţa, strada Calea Custura, 
n r . 5 3 ,  t e l e f o n / f a x : 
0239.698.725/0239.698.791, CUI: 
4342839, organizează, în condiţiile 
OUG nr.54/2006, privind regimul 
contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică, şi a HG 
nr.168/2007, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare 
a acesteia, precum şi în baza preve-
derilor art.91 şi art.123 din Legea 
administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, negociere 
directă în vederea concesionării pe o 
perioadă de 5 ani a spaţiului în 
suprafaţă de 40,09mp amplasat în 
incinta Dispensarului uman Raco-
viţa. Pot participa la licitaţie 
persoane fizice sau juridice, române 
sau străine, care au ca obiect de 
activitate farmacie umană şi fac 
dovada achitării, prin chitanţă sau 
ordin de plată, pentru documentaţia 
de atribuire: 100Lei. Persoanele 
interesate pot procura documentaţia 
de atribuire de la sediul Primăriei 
Comunei Racoviţa. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor refe-
ritoare la documentaţia de atribuire 
este 04.05.2018, ora 15.00. Ofertele 
vor fi depuse la Secretariatul Primă-
riei Racoviţa, judeţul Brăila, până 
cel târziu în data de 10.05.2018, ora 
10.00. Numărul de exemplare în 
care se depune oferta: 1 exemplar. 
Plicul exterior al ofertei va purta 
menţiunea numelui, adresa şi nr.de 
telefon al ofertantului. Licitaţia se 

va desfăşura la sediul Primăriei 
Com.Racoviţa, sala de şedinţe, în 
data de 10.05.2018, ora 12.00. Solu-
ţionarea litigiilor apărute pe 
parcursul desfăşurării procedurii de 
concesionare se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modi-
ficările ulterioare. Acţiunea în 
justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a Tribuna-
lului Brăila. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie în vederea 
publicării: 23.04.2018.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Ciumeghiu, str.Principală, 
nr.9, Ciumeghiu, judeţul Bihor, cod 
f i s c a l :  4 6 4 1 3 0 0 ,  t e l e f o n : 
0259.392.009, fax: 0259.392.009, 
e-mail: primaria.ciumeghiu@gmail.
com. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
teren intravilan situat în localitatea 
Boiu, în suprafaţă de 76.360mp, nr.
cadastral 50183, CF 50183 Boiu, 
aparţinând domeniului public al 
Comunei Ciumeghiu, în vederea 
realizării obiectului -livadă pomi-
colă. 3.Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Documentaţia 
privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurii de licitaţie şi caietul de 
sarcini se pot obţine de la sediul 
Primăriei Comunei Ciumeghiu, 
etajul 1, biroul Achiziţii publice. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: În 
vederea obţinerii documentaţiei de 
atribuire, potenţialii ofertanţi intere-
saţi vor depune cerere scrisă la 
sediul instituţiei. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: la sediul 
Primăriei Comunei Ciumeghiu, 
etajul 1, Biroul Achiziţii publice, str.
Principală, nr.9, Ciumeghiu, judeţul 
Bihor. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: Taxa de 
participare la licitaţie este de 20Lei, 
contravaloarea documentaţiei este 

de 25Lei, iar garanţia de participare 
la licitaţie este de 150Lei şi se achită 
la casieria Primăriei Comunei 
Ciumeghiu. Contravaloarea nu se 
restituie. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 08.05.2018, 
ora 15.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: Ofertele se depun în plic închis 
la sediul instituţiei, conform instruc-
ţiunilor. Ofertele rămân valabile pe 
perioadă de 60 de zile de la data 
deschiderii acestora. 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 15.05.2018, 
ora 15.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Ciumeghiu, str.Principală, nr.9, jud.
Bihor. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică 
de  desch idere  a  o fer te lor : 
16.05.2018, ora 10.00, în sala de 
şedinţe a Primăriei Comunei 
Ciumeghiu, str.Principală, nr.9, 
Ciumeghiu, judeţul Bihor. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Bihor, 
Secţia Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Oradea, str. Parcul Traian, 
nr.10, judeţul Bihor, telefon: 
0259.414.896, fax: 0359.432.750, 
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 24.04.2018.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Variaş, loc.Variaş, nr.619, 
Variaş, judeţul Timiş, telefon: 
0256.387.563, fax: 0256.387.870, 
e-mail: primaria_varias@yahoo.com. 
2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Conce-
siune Ştrand Comunal- bun proprie-
tate publică a concedentului; 
identificat prin carte funciară număr: 
401973, număr cadastral: 401973-C1; 
401973-C3; 401973-C4; 401973-C5, 
în suprafaţă totală: 13.408mp, 
compus din: bazin adulţi: 602,70mp; 
bazin copii: 52,74mp; corp 1: sală 
evenimente (227,56mp); bar 
(15,40mp); bucătărie (23,00mp); grup 
sanitar clienţi (6,36mp); hol 
(44,3mp); birou administrativ 
(40,51mp); vestiar bărbaţi (17,9mp); 
vestiar femei (21,00mp); cameră 
depozitare (22,10mp); cameră 
tehnică -centrală termică (12,60mp); 
5 camere şi 1 apartament cu 2 
camere, cu baie proprie, utilate, 
mobilier din lemn masiv (3 paturi 
matrimoniale, 6 paturi single); 
noptiere, corpuri de iluminat, dula-
puri; toalete, chiuvete, cabine de duş, 
gresie, faianţă), 1 încăpere (bucă-
tărie) care deserveşte apartamentul; 
corp 2:  grup sanitar femei 
(35,44mp); grup sanitar bărbaţi 
(35,44 mp); loc de joacă pentru copii 
(amenajat): 138,63mp; foişoare: 
46,81mp; teren de fotbal (nisip): 
582,1mp; teren de volei (nisip): 
303,71mp. 3.Informaţii privind 

documentaţia de atribuire: Conform 
caietului de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Solicitare scrisă de participare. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Achiziţii 
Publice, localitatea Variaş, numărul 
619, judeţul Timiş. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
50Lei, la casieria concedentului sau 
prin ordin de plată în contul: 
RO07TREZ6275006XXX000634, 
deschis la Trezoreria Sânnicolau 
Mare. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 10.05.2018, ora 
16.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 16.05.2018, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: localitatea Variaş, numărul 
619, judeţul Timiş, cod poştal: 
307455. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar în original şi 2 copii. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 16.05.2018, ora 10.30, locali-
tatea Variaş, numărul 619, judeţul 
Timiş, Sala de Consiliu. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Timiş, 
localitatea Timişoara, Piaţa Ţepeş 
Vodă, numărul 2, etaj I, cod poştal: 
300055; telefon: 0256.498.054, fax: 
0256.221.990, e-mail: tr-timis-reg@
just.ro

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, județul Dolj, cod 
poştal: 207505, telefon: 0251.376.622, 
fax: 0351.418.644, cod fiscal: 
4553437, e-mail: primariacomuneisa-
dova@gmail.com, sadova@cjdolj.ro, 
persoană de contact: Ionică Mari-
lena. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Concesi-
onarea următoarelor suprafețe, 
bunuri publice: -T102 P761, 761/1 
-suprafața 4,00ha -Sud de Ocolul 
Silvic; -T102 P761/2 -suprafața 
6,12ha -Curte Ocol Silvic. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de atri-
buire: Documentaţia de atribuire se 
poate procura de la sediul Primăriei 
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul 
Dolj. 3.1.Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire se poate 
procura, prin cerere, de la sediul 
Primăriei Sadova, str.Craiovei, 
nr.165, judeţul Dolj. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului de la 

care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compar-
timentul de Achiziţii al Primăriei 
Sadova, str. Craiovei, nr.165, județul 
Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Preţul caietului de sarcini 
este de 400RON. Se achită la casieria 
Primăriei Sadova. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
25.05.2018, ora 16.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: la sediul Primăriei 
Sadova, str.Craiovei, nr. 165, judeţul 
Dolj. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 29.05.2018, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: la sediul Primăriei Sadova, 
str.Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
exemplar original şi un exemplar 
copie. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 31.05.2018, ora 
11.00, la sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi /sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secţia de contencios a Tribunalului 
Dolj, Craiova, str.Brestei, nr.129, 
j u d e ț u l  D o l j ,  t e l e f o n / f a x : 
0251.410.140, e-mail: registratu-
raacte.dj@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
24.04.2018.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de înregistrare 
al SC N&N PRODMOB SRL cu 
sediul în Pietroşani Argeş CUI 
1 4 4 3 9 3 2 5  n r.  o r d i n e  R C 
J03/88/07.02.2002. Îl declar nul.

l Pierdut certificat constatator 
nr.432942 din 26.08.2009 al firmei 
Barbu Florica Intreprindere Fami-
lială cu sediul în b- dul Timişoara 
nr.29 bl. B scara A. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
fiscală al SC Ciprian Construct 
Development SRL, CUI 22606793, 
cu sediul în strada Năsăud nr.7, bloc 
23, scara 1, et.4, apartament 20.

l Pierdut legitimaţie de revoluţi-
onar seria LRM -G nr.01027 pe 
numele de Gagenoiu Ionel emisă de 
SSPR. O declar nulă.

l Declar pierdut Certificat Consta-
tator emis de ONRC –Bucureşti, 
CUI  22531330 ,  la  data  de 
08.10.2007, pe PFA  -Bektaş Liliana.

l Pierdut legitimaţie de student pe 
numele Rădoi Elena -Denisa emisă 
de Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Carol Davila. O declar 
nulă.

l Pierdut atestat transport marfă 
nr. 0203994000 şi atestat ADR nr. 
008323 eliberate de A.R.R. Tulcea 
pe numele Trofin Jean Sorin. Le 
declar nule.


