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OFERTE SERVICIU
l SC angajează sudori şi lăcătuşi pentru lucrări 
în fabrică şi montaj pe şantier. Se asigură 
cazare. 0738.321.219.

l Fundația Creştină Ethos angajează Operator 
introducere, validare şi prelucrare date, cu 
contract de muncă individual pe perioadă 
determinată. Condiții: cunoaşterea limbii 
engleze. Tel.0351.084.015. CV-urile se depun la 
adresa: fundatiacrestinaethos.ro pana la data de 
31.01.2019.

l Registrul National al Donatorilor Voluntari 
de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH) 
organizeaza concurs pentru ocuparea functiei 
contractuale vacante de analist (programator) 
ajutor tr. II - Compartimentul coordonare 
recrutare, testare si donare (norma de lucru 2 h/
zi). Concursul se va desfasura la sediul 
RNDVCSH din Bucuresti, sector 1, Str.
Constantin Caracas, Nr.2-8, et.5, dupa cum 
urmeaza: in data de 04.02.2019, ora 10.00 proba 
scrisa si in data de 06.01.2019, ora 10.00 inter-
viul. Dosarele de inscriere la concurs se pot de 
depune pana la data de 25.01.2019, ora 17.00 la 
sediul RNDVCSH. Conditiile generale si speci-
fice, calendarul de desfasurare a concursului si 
bibliografia se afiseaza la sediul RNDVCSH si 
pe site-ul www.rndvcsh.ro. Persoana de contact: 
Vasile Croitor.Telefon: 0212018819, fax 
0212018828, e-mail: office@rndvcsh.ro.

l Grădiniţa nr. 191 cu sediul în Bucureşti Str. 
Cozla, Nr.1 Sector 3, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
unui post contractual vacant -1 post Îngriji-
toare. Condiţii specifice necesare în vederea 
participarii la concurs şi a ocupării funcţiei 
contractuale vacante necesare: -studii medii; 
-cunoaşterea normelor PSI şi SSM; -cunoaşterea 
şi respectarea condiţiilor igienico -sanitare; 
-abilităţi pentru munca în echipă. Notă: Dosa-
rele se vor depune la sediul unităţii, Str. Cozla, 
Nr.1 Sector 3 Bucureşti. Relaţii suplimentare tel 
0213401059/0213403046 sau email gradinita-
191sector3@gmail.com. Calendar probe: -Depu-
nerea dosarelor la sediul instituţiei 25.01 2019 
ora 16.00 termen limita; -proba practică 
11.02.2019 ora 09.00 la sediul instituţiei; -proba 
interviu 11.02.2019 ora11.00 la sediul instituţiei.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu 
sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul 
Arad, organizează concurs în vederea ocupării 
următorului post vacant: -1 (un) administrator 
patrimoniu gr.I S, cod COR 263111, pe perioadă 
nedeterminată, în cadrul Serviciului Social 
Administrativ. Condiţii specifice: -Vechime în 
muncă minim 10 ani; -Studii economice; -Deţi-
nere de permis auto -categ.A, B, C, D. Data-li-
mită de depunere a dosarelor de concurs: 
28.01.2019, ora 16.00. Data susţinerii probei 
scrise: 04.02.2019, ora 10.00. Data susţinerii 
interviului: 06.02.2019, ora 10.00. Toate probele 
se vor susţine la sediul Universităţii „Aurel 
Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de 
concurs, condiţiile generale şi specifice, calen-
darul de desfăşurare a concursurilor, biblio-
grafia şi, după caz, tematica se publică pe 
portalele: www.posturi.gov.ro şi pe: www.uav.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Mureş, cu sediul în Tîrgu Mureş, Str. 
Iuliu Maniu, nr. 2, scoate la concurs, în data de 
12.02.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: Consilier, grad 
profesional superior - Serviciul Agenție Locală 
Tîrgu Mureş, Compartiment Înregistrare şi 
Stabilire Drepturi Șomeri. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea func-
ţiei 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 speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 7 ani; Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 12.02.2019 - ora 10:00 - proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în perioada 
10.01.2019-29.01.2019, la sediul AJOFM Mureş. 
Contact: Secretariatul AJOFM Mureş, tel. 
0265.269.247, email ajofm@ms.anofm.ro, 
camelia.pasca@ms.anofm.ro.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, județul 
Timiş, organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcți-
ilor contractuale de execuție vacante, după cum 
urmează: -inspector de specialitate, grad profe-
sional II (S): 2 posturi la compartimentul Relaţii 
cu publicul. Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute în art.3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcțiilor contractuale sunt: Inspector 
de specialitate, grad profesional II (S): -studii 
superioare absolvite cu diplomă de licenţă în 
specializarea Comunicare, relaţii publice şi 
media digitală; -cunoştinţe operare pe calcu-
lator pachetul Microsoft Office, Corel Draw, 
Adobe Photoshop, Adobe PageMaker: nivel 
mediu, internet: nivel avansat; -vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 1 an. Inspector 
de specialitate, grad profesional II (S): -studii 
superioare absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 
an. Concursul se va organiza conform calenda-
rului următor: -04.02.2019, ora 10.00: proba 
practică; -06.02.2019, ora 10.00: proba scrisă; 
-08.02.2019, ora 10.00: proba interviu; 
-28.01.2019: data-limită pentru depunerea 
dosarelor. Pentru înscrierea la concurs, candi-

dații vor prezenta un dosar de concurs care va 
conține documentele prevăzute de art.6 din 
Legea nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, la care se adaugă recomandare 
scrisă de la ultimul loc de muncă. Detalii 
privind condiţiile specifice şi bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând link-ul: http://
www.e-primarii.ro/primaria-dumbravita-tm/
stiri.php sau la Compartimentul Resurse 
Umane, telefon: 0371.107.409.

l Primăria Oraşului Uricani, cu sediul în loca-
litatea Uricani, strada 1 Mai, nr.6, judeţul 
Hunedoara, organizează concurs, conform Legii 
nr. 188/1999, pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuție temporar vacantă de inspector, clasa 
I, grad profesional asistent, în cadrul Comparti-
mentului Impozite şi Taxe- 1 post. Concursul se 
va desfăşura la sediul Primăriei Oraşului 
Uricani astfel: -Proba scrisă în data de 
23.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
28.01.2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Condiţii generale: 
conform art.54 din Legea nr.188/1999, republi-
cată, cu completările şi modificările ulterioare. 
Condiţii specifice: -studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minimum 1 an; 
-cunoştinţe de operare pe calculator nivel 
mediu, dovedite pe baza unor documente emise 
în condițiile legii, care să ateste deținerea 
acestor competențe (atestate, certificate etc). 
Candidaţii vor depune dosarele de participare 
la concurs până în 17.01.2019, la sediul Primă-
riei Oraşului Uricani, Compartiment Resurse 
Umane, Salarizare. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: sediul Primăriei Oraşului 
Uricani, din strada 1 Mai, nr.6, județul Hune-
doara, telefon: 0254.511.121, fax: 0254.511.127, 
e-mail: primariauricani@gmail.com.

l Primăria Comunei Andreiaşu de Jos, judeţul 
Vrancea, organizează la sediul său din comuna 

Andreiaşu de Jos, judeţul Vrancea, în data de 
14.02.2019, ora 10.00 (proba scrisă), data şi ora 
interviului vor fi comunicate ulterior, concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor funcţii publice de execuție 
vacante: -consilier, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimentului Contabi-
litate, Taxe şi Impozite Locale- 1 post; -referent, 
clasa III, grad profesional superior, în cadrul 
Compartimentului Agricol- 1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. Condi-
țiile specifice necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcției publice: -consilier, 
clasa I, grad profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului Contabilitate, Taxe şi Impo-
zite Locale: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă; -vechime- nu 
este necesară; -referent, clasa III, grad profesi-
onal superior, în cadrul Compartimentului 
Agricol: -studii liceale; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 7 ani. Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune la sediul instituţiei în termen de 
20 zile de la publicare. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează la sediul 
Primăriei Andreiaşu de Jos, județul Vrancea. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Andreiaşu de Jos, persoană de 
contact: Năstase Silvia, având funcția de consi-
lier asistent în cadrul Compartimentului de 
Asistență Socială şi Resurse Umane, la telefon: 
0374.054.984, fax: 0374.096.567, e-mail: prima-
riaandreiasuvn@yahoo.com.

l Comuna Gurghiu, cu sediul în localitatea 
Gurghiu, strada Petru Maior, nr.8, judeţul 
Mureş, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: şofer I, 1 post, 
conform HG nr. 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 04 
februarie 2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 05 februarie 2019, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: -studii 
generale; -vechime 9 ani; -posedă permis de 
conducere categoria B, C; -posedă cunoştinţe de 
mecanică auto; -apt medical şi psihologic. 
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 Comunei 
Gurghiu. Relaţii suplimentare la sediul: 
Comunei Gurghiu, persoană de contact: Gliga 
Rafila Dorina, telefon: 0265.536.003.

l Primăria Comunei Dobârlău, cu sediul în 
localitatea Dobârlău, nr.233, judeţul Covasna, 
organizează concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: 
inspector, grad profesional debutant, în cadrul 
compartimentului financiar contabil, impozite 
şi taxe locale, 1 post. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei Comunei Dobârlău astfel: 
-Proba scrisă în data de 11.02.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 13.02.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -vechime: nu este necesară. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Dobârlău. Relaţii 
suplimentare şi coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la sediul insti-
tuție: Primăriei Comunei Dobârlău. Persoană 
de contact: Toderica Lacramioara Elena, consi-
lier superior, telefon/fax: 0267.375.818, e-mail: 
clsdobirlau@yahoo.com.

l La Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, nr.1530 din 28.XII.2018, la anunţul cu 
numărul de înregistrare 190.304 al Primăriei 
Oraşului Mizil, cu sediul în oraşul Mizil, Bd.
Unirii, nr.14, judeţul Prahova, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante, conform Legii 
nr.188/1999, de inspector, clasa I, grad profesi-

„Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile la valoarea de piata redusa cu 30%: 

Nr 
crt Denumire bun mobil Nr. 

buc. Loc de inspectie Nr. de 
inmatriculare 

Valoare de 
piata redusa 

cu 30% 
5 sistem calculator P 4  2 Plopeni - 83,30 
6 sistem calculator  2 Plopeni - 306,60 
8 server Intel Xeon QuadCore 2 GHz 1 Plopeni - 654,50 
10 sistem Platin Intel DG31Pre5200 1 Plopeni - 137,90 
14 buldoexcavator Komatsu D58E 1 com. Magurele - 133.597,10 
21 Renault Symbol DCI 1 Plopeni Sat PH13FHA 4.617,90 
25 Peugeot 407 1 Plopeni Sat PH72TIL 7.921,20 
26 autoutilitara MAN F09/26372  1 Filipestii de Padure PH 09 JYW 56.087,50 
28 Toyota Rav 4 1 Plopeni Sat PH 14 KOF 8.402,10 
29 autoutilitara Iveco Daily 35C12D 1 Plopeni Sat B 91 BZW 10.518,20 
30 autoutilitara MAN 19-414 cu 

semiremorca Aufliga 1 com. Magurele  PH 13 JHW + 
PH13 HSV 31.202,50 

33 Vagon dormitor   com. Caragiale   2.129,40 
34 taf   com. Magurele   20.946,80 
35 copiator BIZHUB 211 Konica Minolta 1 Plopeni - 376,60 
36 rafturi lemn 1 Plopeni -  172,90 
40 ferestre - 71 mp 71 Plopeni Sat -  3.238,90 
41 fereastra - 4 mp 4 Plopeni Sat -  247,80 
42 oblon mostra  1 Plopeni Sat -  204,40 
44 usi celulare 18 Plopeni -  4.171,30 
45 usi MDF 7 Plopeni -  1.201,90 
47 Renault Clio 1 Bulgaria, fara inspectie PH 08 XXO 2.790,20 
48 Scania P420 - autocamion cu remorca 

transport busteni 1 Bulgaria, fara inspectie PH 09 SSJ +PH 
09SWN 167.300,70 

49 autocamion specializat cu remorca 
transport busteni 1 Bulgaria, fara inspectie PH 09 WAX +PH 

09UCR 169.000,30 

50 Toyota Land Cruiser 1 service auto Franta, fara 
inspectie PH 71 TIL 26.937,40 

52 taf forestier, 4098 1 Bulgaria, fara inspectie fara certificat  20.199,90 
  TOTAL GENERAL  672.447,30 

Valorile nu includ TVA. 

Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare (500 lei fara TVA) 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 
16.01.2019, 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 23.01.2019,30.01.2019,06.02.2019 si 13.02.2019 aceeaşi oră, 
în acelaşi loc." 

 

„Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile la valoarea de piata. 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 
17.01.2019, 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 25.01.2019, 01.02.2019, 08.02.2019 si 15.02.2019 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc. 

nr. 
crt Denumire bun mobil Unitate Cantitate 

Valoare de piata 

redusa cu 30% 

(lei) 
1 MASINA DE CUSUT 5 FIRE buc 1 773,5 
2 MASINA DE CUSUT JK 786E-4-514 buc 1 497,7 
3 MASINA JK-768B-DI-4-514 buc 1 994,7 
4 MASINA DE CUSUT 5 FIRE buc 2 1547 
5 MASINA JK buc 2 1666 
6 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 1 535,5 
7 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 1 714 
8 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 2 2142 
9 MASINI DE CUSUT Dt 802a buc 1 441,7 
10 MASINA DE CURATAT ATE DOIT DT-F100S buc 6 3918,6 
11 MASINA DE CUSUT dt ft 100s buc 4 1870,4 
12 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 713,3 
13 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 7 2499 
14 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 713,3 
15 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 357 
16 GENERATOR ABUR 2 POSTURI A202 buc 1 1046,5 
17 COMPRESOR CU SURUB - KAESER buc 1 15304,8 
18 REZERVOR DE AER VERTICAL 500L11 BAR CU SUPAPA buc 1 1111,6 
20 AUTOUTIL MERCEDS BENZ Sprinter furgon, an fabr 2013, diesel buc 1 32172,7 
21 MASINA DE SPALAT RUFE BOSCH  buc 1 592,9 
22 USCATOR DE RUFE CU CONDENSATOR BOSCH buc 1 599,9 
23 DISTRUGATOR FELLOWES99 buc 1 391,3 
24 SEIF SIGMA buc 1 44,1 
25 ASPIRATOR ASL7 buc 1 128,1 
26 MASA DE CALCAT CU MANECAR buc 2 630 
27 SIRUBA DL7200-BM1-16 LINIAR AUTOMAT buc 10 7553 
28 COMBINA FRIGORIFICA 361L A+ 200CM buc 1 168 
29 MASINA DE CUSUT 4 FIRE buc 4 2618 
30 MASINA DE TAIAT MATERIAL CURRIS 8 buc 3 934,5 
31 UTILAJ CONFECTII TEXTILE PRESA LIPIT TEROMUC buc 1 772,1 
32 IMPRIMANTA INKJET COLOR HP OFFICE JET PRO 8620 buc 1 158,2 
33 SET CANAPEA buc 1 898,8 
34 MASUTA buc 1 184,1 
35 MASUTA buc 1 69,3 
36 IMPRIMANTA HP DESKJET INK ADV 2645 ALL IN ONE buc 1 52,5 
  Total     84.814,1 lei 

Valorile nu contin TVA. 

 



II Joi / 10  ianuarie  2019ANUNȚURI
onal superior, se face următoarea rectificare: -în 
loc de: „Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor juridice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesară exercitării func-
ţiei publice: minim 9 ani” -se va citi: „Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţelor juridice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării funcţiei publice: 
minim 7 ani”. (Prezenta rectificare nu se dato-
rează Redacţiei Monitorului Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a.) Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Spitalul Municipal Motru, cu sediul în locali-
tatea Motru, strada Carol Davilla, nr.4, judeţul 
G o r j ,  o r g a n i z e a z ă  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011, modificată, concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante de: 
fochist, 1 post- Centrala termică a spitalului. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 04.02.2019, ora 9.00; -Interviul în 
data de 07.02.2019, ora 9.00. Condiţii specifice 
de participare: 1.diplomă de absolvire a şcolii 
gimnaziale; 2.autorizație pentru exercitarea 
profesiei de fochist; 3.fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Municipal Motru, din strada 
Carol Davilla, numărul 4, județul Gorj. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalul Mun.Motru, 
persoană de contact: jurist Cruceru Sidonia, 
telefon: 0253.410.003, fax: 0253.410.078, e-mail: 
spitalmotru@yahoo.com.

l Primăria Comunei Corbii Mari, cu sediul în 
comuna Corbii Mari, sat Corbii Mari, strada 
Primăriei, nr.6, județul Dâmbovița, organizează 
concurs pentru ocuparea a două posturi 
contractuale vacante pe perioadă nedetermi-
nată, din cadrul Serviciului comunitar de utili-
tăți publice întreținere reparații: -muncitor 
calificat- şofer -treapta I, studii G/M- poziţia 28 
din statul de funcţii; -muncitor calificat 
mecanic auto- treaptă profesională debutant, 
studii G/M- poziţia 33 din statul de funcţii. 
Concursul se va desfăşura după cum urmează: 
-proba scrisă: 04.02.2019, ora 10.00, la sediul 

Primăriei Corbii Mari; -proba interviu: data şi 
ora interviului vor fi anunţate după proba 
scrisă. Condiții specifice de participare la 
concurs: -studii generale (10 clase) sau medii 
absolvite cu diplomă; -disponibilitate şi rezis-
tență la efort; -apt din punct de vedere medical 
fizic şi psihic, dovedit cu acte medicale; -să aibă 
o vechime minimă în funcţia de şofer de minim 
5 ani pentru postul de treapta I; -pentru postul 
de muncitor calificat mecanic auto debutant 
-nu necesită vechime. Dosarele se depun la 
Primăria Comunei Corbii Mari în 10 zile lucră-
toare de la publicarea prezentului anunț în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, actuali-
zată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale. 
Condițiile de participare şi bibliografia stabilită 
se afişează la sediul Primăriei Corbii Mari. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei Comunei Corbii Mari, județul 
Dâmbovița, telefon: 0722.299.384, serviciul 
Resurse umane.      

l Centrul Regional de Transfuzie Sanguină 
Timişoara, cu sediul în localitatea Timişoara, 
strada Martir Marius Ciopec, nr.1, judeţul 
Timiş, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 2 (două) 
posturi din cadrul Compartimentului Financi-
ar-Contabil, conform HG nr.286/23.03.2011: 1 
(unu) post contabil şef, perioadă nedetermi-
nată; 1 (unu) post economist I, perioadă nede-
terminată. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 25 februarie 2019, ora 
09.00; -Proba interviu în data de 27 februarie 
2019, ora 11.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii contabil şef: diplomă de licenţă 
profil economic, studii superioare de lungă 
durată; -studii economist I: diplomă de licenţă, 
studii economice de specialitate; -vechime: 
pentru postul de contabil şef perioadă nedeter-
minată -minim 5 ani vechime în specialitate în 
sistemul bugetar şi experienţă managerială. 
Condiţie obligatorie- Certificat, conform art.19. 
b2 şi b3 din Legea nr.500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi Ordinul MEP 
nr.496/2014; -vechime: economist I, perioadă 
nedeterminată- minim 3 ani şi 6 luni în specia-
litate. Condiţii generale: -îndeplineşte condițiile 
de studii şi, după caz, de vechime sau alte 

condiții specifice potrivit cerințelor postului 
scos la concurs; Cunoştinţe de operare PC, în 
special în ceea ce priveşte aplicaţii dedicate 
pentru contabilitatea instituţiilor publice, utili-
zarea unor programe site-uri şi baze de date 
specifice, de contabilitate, ForExe Bug, CAB, 
etc.; Are capacitate deplină de exercițiu; Stare 
de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate;  Nu a fost condam-
nat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabili-
tarea. Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la sediul Centrului 
Regional de Transfuzie Sanguină Timişoara 
-Serviciul de Resurse Umane. Relaţii suplimen-
tare la sediul Centrului Regional de Transfuzie 
Sanguină Timişoara, persoană de contact: 
Furdi Slavita, telefon: 0256.482.271, fax: 
0256.482.271, e-mail: crts.timisoara@gmail.
com.

l Anunț de participare pentru angajare expert 
evaluator. Subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, Filiala Timis,cu sediul ales in Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, 
CUI: 38704372, RFO II nr. 0918, prin reprezen-
tant asociat coordonator Serban Valeriu, în 
calitate de administrator judiciar al debitoarei 
SC Arindustries SRL cu sediul in Dr.Tr.Severin, 
str.George Cosbuc nr.3A, sc.1, parter, ap.1, jud.
Mehedinti, J25/250/2018, CUI 16238557, 
conform Incheierii de sedinta din data de 
24.10.2018, în temeiul dispozițiilor art. 61 din 
Legea 85/2014 angajeaza expert evaluator 
membru ANEVAR care sa efectueze procedu-
rile de evaluare a patrimoniului debitoarei Sc 
Arindustries SRL. Lista bunurilor mobile: - Bun 
mobil Mijloc de transport Autoturism marca 
Volvo. Lichidatorul judiciar precizează faptul 
că ofertele cu privire la efectuarea procedurilor 
de reevaluare trebuie să cuprindă: -onorariul 
solicitat pentru efectuarea procedurilor de 
evaluare (inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, 
impozite şi contribuții); -perioada de timp de 
efectuare a procedurile de evaluare din 
momentul desemnarii. Ofertele pot fi transmise 
pe fax 0252354399 sau email office@consul-
tant-insolventa.ro sau direct la sediul din Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinți  
până la data de 15.01.2019 orele 12:00. Lichi-
dator  judiciar, Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, ec. Serban Valeriu.

l Anunț de participare pentru angajare expert 
evaluator. Subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, Filiala Timis,cu sediul ales in Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, 
CUI:38704372, RFO II nr. 0918, prin reprezen-
tant asociat coordonator Serban Valeriu, în 
calitate de administrator judiciar al debitoarei 
SC New A & I Company SRL cu sediul in 
Orsova, str. 1 Decembrie 1918 nr. 21, sc. C, et. 1, 
ap. 3, jud. Mehedinti, J25/630/2006, CUI 
19244600, conform Incheierii de sedinta din 
data de 17.10.2018, în temeiul dispozițiilor art. 
61 din Legea 85/2014 angajeaza expert evalu-

ator membru ANEVAR care sa efectueze 
procedurile de evaluare a patrimoniului debi-
toarei Sc New A & I Company SRL. Lista 
bunurilor mobile: 1. Excavator Hyundai Robex 
290 NLC- 7A seria 80241791/2008; 2. Buldoex-
cavator Komatsu Tip WB 93R5 seria 
KMTWBO14P77F51259/2006. Lichidatorul 
judiciar precizează faptul că ofertele cu privire 
la efectuarea procedurilor de evaluare trebuie 
să cuprindă: -onorariul solicitat pentru efectu-
area procedurilor de evaluare (inclusiv cheltu-
ieli cu deplasarea, taxe, impozite şi contribuții); 
-perioada de timp de efectuare a procedurile de 
evaluare din momentul desemnarii. Ofertele 
pot fi transmise pe fax 0252354399 sau email 
office@consultant-insolventa.ro sau direct la 
sediul din Dr.Tr.Severin, str.Zabrăuțului, nr.7A, 
jud. Mehedinți până la data de 15.01.2019 orele 
12:00. Lichidator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL Filiala Timis, ec. Serban Valeriu.

l Primăria Oraşului Videle organizează la 
sediul său din str. Republicii, nr. 2 în data de 
04.02.2019, ora 10.00 -proba scrisă, respectiv 
07.02.2019, ora 14.00 -interviul, concurs pentru 
ocuparea postului vacant de muncitor calificat 
din cadrul Compartimentului Personal 
Contractual Parc Auto şi Auxiliari a Direcţiei 
Resurse Umane, Salarizare, Informatică, Auto-
rizări Taximetrie şi Comerţ, Problemele 
Romilor şi Parc Auto. Condiţiile necesare 
ocupării unui post de natură contractuală 
vacant sau temporar vacant sunt prevăzute la 
art. 3 din HGR 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile specifice de 
înscriere şi participare la concurs pentru 
ocuparea postului vacant mai sus menţionat 
sunt următoarele: -absolvent al învăţământului 
profesional; -minim 9 ani vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
contractuale. Dosarele de participare la concurs 
se pot depune la secretariatul comisiei de 
concurs -Direcţia Resurse Umane, Salarizare, 
Informatică, Autorizări Taximetrie şi Comerţ, 
Problemele Romilor şi Parc Auto din cadrul 
Primăriei Oraşului Videle, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anunţului şi vor 
conţine, în mod obligatoriu, documentele prevă-
zute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat de Hotărârea Guver-
nului nr. 286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: sediul Primăriei 
Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş 
Videle, judeţul Teleorman, telefon: 0247/453017 
interior 106, fax: 0247/453015, e-mail: primaria-
videle@yahoo.com, persoana de contact: Vochin 
Nicoleta -inspector. Informaţii suplimentare 
privind desfăşurarea concursului se pot obţine 
la secretariatul comisiei de concurs -Direcţia 
Resurse Umane, Salarizare, Informatică, Auto-
rizări Taximetrie şi Comerţ, Problemele 
Romilor şi Parc Auto din cadrul Primăriei 
Oraşului Videle, telefon: 0247/ 453.017, int. 106.

l Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 
Sector 6 anunţă organizarea concursului pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de execuţie 
vacante, respectiv: •1 post Muncitor Calificat I, 
în cadrul Biroului Informare Electronică 

Contribuabili şi Administrativ; Desfăşurarea 
concursului: •Proba scrisă- 04.02.2019, ora 
10.00; •Interviul- data și ora vor fi comunicate 
ulterior. Locul organizării probei scrise: sediul 
D.G.I.T.L Sector 6, situat în Str. Drumul 
Taberei, nr. 18, Sector 6, Bucureşti. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la data apariției anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
respectiv în intervalul 10.01.2019- 25.01.2019. 
Coordonate de contact pentru primirea dosa-
relor de concurs: -adresa de corespondență- Str. 
Drumul Taberei, nr. 18, Sector 6, Bucureşti; 
-telefon/ fax- 021.413.77.90/ 021.413.77.89; 
-telefon Biroul Resurse Umane- 0374.817.720; 
-e-mail: biroul.resurseumane@taxelocale6.ro; 
-persoană de contact: Gheorghe Alina- 
Inspector, Biroul Resurse Umane. Selecția 
dosarelor de concurs are loc în termen de 2 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului de depu-
nere a dosarelor, respectiv 29.01.2019 şi rezul-
tatul acesteia se va afişa la sediul instituției şi pe 
pagina de internet www.taxelocale6.ro. Dosarul 
de înscriere depus de către candidați la concurs, 
va conține în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din H.G. nr. 286/23.03.2011 
pentru aprobarea Regulamentului- cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. Condițiile de participare la 
concurs, bibliografia şi atribuțiile prevăzute în 
fişa postului, se afişează la sediul D.G.I.T.L. 
Sector 6 şi pe pagina de internet www.taxelo-
cale6.ro. •Condițiile de participare pentru 
postul de Muncitor Calificat I -Biroul Infor-
mare Electronică Contribuabili şi Adminis-
trativ: -Studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
-Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției contractuale de muncitor 
calificat I -minim 5 ani; -Permis de conducere, 
categoria B.

l Aeroclubul României cu sediul în Bucureşti, 
bd. Lascăr Catargiu nr. 54 sector 1,  organizează 
concurs pentru ocuparea unori posturi vacante 
-personal contractual-  în data de 12.02.2019, 
ora 10.00 proba scrisă, respectiv în data 
19.02.2019, ora 10.00 interviu. Dosarele  se 
depun la sediul Aeroclubului României  până la 
data 25.01.2018, ora 12.00. Relaţii suplimentare 
se obţin  la telefon 0372.705.952 - persoana de 
contact Călin Cristiana. Candidaţii trebuie  să 
îndeplinescă condiţiile specifice pentru posturile 
scoase la concurs astfel: •Şef birou Pregătire 
Personal Navigant- 1 post: -studii medii şi 
licenţă personal navigant; -calificare/ certificat 
de instructor pentru minim o clasă/ un tip de 
aeronave şi experienţă de minim 1 an în activi-
tatea aeronautică. •Şef birou Demonstraţii 
Aeriene- 1 post: -studii medii şi licenţă personal 
navigant; -deţinător al licenţei de pilot pentru 
minim o clasă/ un tip de aeronavă. •Şef serviciu 
Aeronave Ultrauşoare- 1 post: -studii medii şi 
licenţă personal navigant; -calificare/ certificat 
de instructor aeronave ultrauşoare şi experienţă 
în activitatea de zbor de minim 200 ore pe 
aeronave ultrauşoare şi minim 3 ani vechime în 
domeniul aeronautic. •Şef serviciu Informare 
Zboruri- Navigaţie- 1 post: -studii medii şi 
licenţă de dispecer operaţiuni zbor; -deţinător al 
licenţei de dispecer operaţiuni zbor şi a exercitat 
privilegiile conferite de licenţa respectivă 
pentru o durată de minim 2 ani. •Şef serviciu 
Resurse Umane- 1 post: -studii superioare 
economice/ juridice; -experienţă în domeniul 
resurselor umane de minim 3 ani. •Şef birou 
Securitate şi Sănătate în Muncă şi Protecţia 
Mediului- 1 post: -studii superioare; -curs în 
domeniul SSM cu o durată de cel puţin 80 ore; 
-certificat de absolvire a unui program de învă-
ţământ postuniversitar în domeniul SSM cu o 
durată de cel puţin 180 ore. •Comandant  
Aeroclub Teritorial- AT Deva- 1 post: -studii 
medii şi licenţă de personal navigant sau licenţă 
personal tehnic aeronautic; -deţinător al califi-
cării/ certificatului de instructor pentru minim o 
clasă/ un tip de aeronave şi experienţă de 
minim 1 an în specialitate ca instructor de zbor 
sau licenţă de personal tehnic aeronautic şi 
minim 2 ani vechime în activitatea tehnică în 
cadrul unităţii. •Comandant adjunct Aeroclub 
Teritorial-  AT Deva- 1 post: -studii medii şi 
licenţă de personal navigant; -deţinător califi-
cării/ certificatului de instructor pentru minim o 
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clasă/ un tip de aeronave şi experienţă de 
minim 1 an în specialitate ca instructor de zbor. 
•Comandant adjunct Aeroclub Teritorial- AT 
Tg. Mureş- 1 post: -studii medii şi licenţă de 
personal Navigant; -deţinător calificării/ certifi-
catului de instructor pentru minim o clasă/ un 
tip de aeronave şi experienţă de minim 1 an în 
specialitate ca instructor de zbor. •Instructor 
paraşutism Cl.III -Serviciul Certificare 
Personal şi Tehnică Aeronautică- 1 post: -studii 
medii şi licenţă de personal navigant paraşutist; 
-deţinător al calificării superioare de instructor, 
de minim 1 an şi a uneia din  autorizaţiile speci-
fice asociate calificării; -deţinător al licenţei de 
personal tehnic de întreţinere şi reparaţii para-
şute cu calificarea de tehnician clasa I (master 
rigger); -deţinător al autorizaţiei de examinator 
care efectuează examinări teoretice şi practice 
pentru personalul tehnic de întreţinere şi repa-
raţii paraşute. •Referent de specialitate Gr.I 
-Serviciul Comercial şi Achiziíi Publice- 1 post: 
-studii superioare economice/ juridice/ tehnice; 
-vechime în specialitate minim 6,5 ani. 
•Mecanic întreţinere aparate de lansare la zbor 
debutant– 6 posturi în următoarele locaţii: -AT 
Deva- 1 post; -AT Baia Mare- 1 post; -AT Bucu-
reşti- 1 post; -AT Craiova- 1 post; -AT Tg. 
Mureş- 1 post; -Serviciul Operaţiuni Sol- 1 post; 
-şcoală profesională cu profil tehnic/ studii 
medii profil ethnic. •Pilot aeronave Cl. III- 13 
posturi în următoarele locaţii: -Birou Demon-
straţii Aeriene- 1 post; -Detaşament AUMA- 1 
post; -Detaşament Zbor Motor- 1 post; -Detaşa-
ment Planorism- 1 post; -AT Bucureşti- 2 
posturi; -AT Braşov– 1 post; -AT Craiova- 1 
post; -AT Cluj- 1 post; -AT Iaşi- 1 post; -AT 
Sibiu- 1 post; -AT Suceava- 1 post; -AT Tg. 
Mureş– 1 post; -studii medii  şi licenţă de 
personal navigant; -deţinător al licenţei de pilot 
pentru minim o clasă/un tip de aeronave. 
•Inginer aviaţie  debutant- 8 posturi în urmă-
toarele locaţii: -AT Bucureşti- 1 post; -Serviciul 
Certificare Personal şi Tehnică Aeronautică- 1 
post; -Biroul Managementul Calităţii- 1 post; 
-Serviciul Aeronave Ultrauşoare- 1 post; -Secţia 
de reparaţii şi Întreţinere de bază Craiova- 1 
post; -AT Braşov- 1 post; -Compartimentul 
Proiectare- 1 post; -Biroul Tehnic-Tehnologic- 1 
post; -Studii superioare tehnice- Facultatea de 
inginerie aerospaţială.•Şef sector tehnic- AT 
Baia Mare- 1post: -studii medii  şi licenţă 
personal tehnic aeronautic; -deţinător al califi-
cării de personal tehnic aeronautic cu licenţă în 
termen de valabilitate de minim 2 ani şi experi-
enţă în activitatea tehnică aeronautică de 
minim 3 ani. •Mecanic aviaţie clasa I- AT 
Braşov- 1 post: -studii medii  sau şcoală profesi-
onală; -deţine licenţă  de personal tehnic aero-
nautic în termen de valabilitate sau are 
pregătirea de specialitate  corespunzătoare 
funcţiei şi min 6 ani de experienţa în activitatea 
tehnică aeronautică. •Mecanic aviaţie debu-
tant-  5 posturi în următoarele locaţii; -Secţia de 
reparaţii şi întreţinere de bază– 1 post; -AT 
Bucureşti– 2 posturi; -AT Braşov- 1 post; -AT 
Ploieşti- 1 post; -studii medii  sau şcoală profe-
sională- profil tehnic. •Muncitor Tr. I- AT 
Bucureşti- 1 post: -studii generale; -vechime în 
muncă 6,5 ani. •Referent Tr. I A- 3 posturi, în 
următoarele locaţii: -Serviciul Aeronave 
Ultrauşoare- 1 post; -Compartiment Adminis-
trativ– 1 post; -Serviciul Certificare Personal şi 
Tehnică Aeronautică- 1 post; -studii medii; 
-vechime în muncă minim 6,5 ani. •Economist 
Gr. I -Serviciul Contabilitate- 1 post: -studii 
superioare economice; -vechime în specialitate 
minim 3,5 ani. Calendarul  de  desfăşurare a 
concursului: -11.01.- 25.01.2019- depunere 
dosare  înscriere concurs (ora 12:00); 
-30.01.2019- selecţie dosare  şi afişare rezultat, 
ora 12:00; -31.01.2019- depunere contestaţii 
selecţie dosare, ora 12:00; -01.02.2019- soluţio-
nare contestaţii selecţie dosare şi afişare, ora 
12:00; -12.02.2019- proba scrisă;  -13.02.2019- 
afişare rezultate proba scrisă, ora 15:00; 
-14.02.2019- contestaţii probă scrisă, ora 15:00; 
-15.02.2019- soluţionare contestaţii proba scrisă 
şi afişare rezultat contestaţii probă scrisă, ora 
13:00; -19.02.2019- interviu; -20.02.2019- afişare 
rezultate interviu, ora 12:00; -21.02.2019- depu-
nere contestaţii interviu, ora 15:00; -22.02.2019- 
soluţionare contestaţii interviu şi afişare 
rezultate finale, ora 13:00. Informaţii privind 
înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor: 
•Candidaţii trebuie să îndeplinescă condiţiile 
minime de vechime în specialitate  necesare 
exercitării funcţiei. •În termen de 10 zile de la 
publicarea anunţului, respectiv până în data de 
25.01.2019  ora 12:00, candidaţii depun dosarul 

de concurs care va conţine obligatoriu: a) 
Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de 
către Serviciul Resurse Umane al Aeroclubului 
României); b) Copia actului de identitate; c) 
Copia diplomei de studii şi a altor acte care 
atestă efectuarea specializării; d) Copii licenţe 
care atestă specializarea pentru postul solicitat; 
e) Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţă 
care  să ateste vechimea în muncă  şi după caz, 
vechimea în specialitate necesare ocupării 
funcţiei; f) Curriculum Vitae; g) Cazierul judi-
ciar; h) Adeverinţă care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul 
de familie sau de către unităţi sanitare abilitate 
şi care să conţină în clar, data, numele emiten-
tului şi calitatea acestuia- în format standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. •Actele 
prevăzute la pct 2 lit. b)-e) vor fi prezentate şi în 
original, în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea.

DISPARIŢII
l Aducem la cunoştința publică faptul că pe 
rolul Judecătoriei Bucureşti, sect.4, se află 
cererea din 07.12.2018, având ca obiect deschi-
derea procedurii de declarare a morții numitei 
Ciobanu loana, CNP:2540114400201, cu 
ultimul domiciliu în Municipiul Bucureşti, Şos.
Giurgiului, nr. 119, bl.11, sc.2, et.5, ap.54, sect.4. 
lnvităm orice persoană care cunoaşte date în 
privința dispărutei să le comunice instanței de 
judecată.

CITAŢII
l Numita Iacob Dana din mun. Sibiu, str. 
Unirii, nr. 18, jud. Sibiu, este chemată la Jude-
cătoria Darabani, jud.Botoşani în ziua de 29 
ianuarie 2019, ora 9.00, în calitate de pârâtă în 
dosarul 349/217/2017 în procesul cu Burduja V. 
Valentin având ca obiect hotărâre care să țină 
loc de act de vânzare-cumpărare.

l Numita Butuşină Mihaela Iuliana, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Mun.Craiova, str. Fulger, 
nr. 297A, județul Dolj, este citată (chemată) în 
data de 28.02.2019, ora 09.00, la Judecătoria 
Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Al.I. Cuza, 
nr.30, Completul CMF1 în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 369/215/2018, pentru cauza divorț, 
reclamant fiind Butuşină Dorin-Costel.

l Se citează pârâtul Mihalciuc Adrian în data 
de 29 ianuarie 2019 ora 8.30 la C17, Judecă-
toria Iaşi în dosar 23477/245/18, obiect pretenții 
în contradictoriu cu Mihalciuc Simona.

l Manu Elena, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Piteşti, Aleea Voinicilor, bloc 25B, sc.A, ap. 
10, jud. Argeş, este citată la Judecătoria Târgu-
Mureş, la data de 1 februarie 2019, pârâtă în 
Dosarul 8913/280/2012.

l Mălăncioiu Daniela Elena cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Piteşti, str. Alexandru 
Odobescu nr. 7, judeţul Argeş, este citată în data 
de 31.01.2019, ora 8,30 la Judecătoria Piteşti, 
complet C4-4J, Camera 2, din Piteşti, b-dul 
Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 24640/280/2012, în contradictoriu cu 
Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.

l Angelescu Maria cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Piteşti, str. Trivale, nr. 49, judeţul 
Argeş este citată în data de 31.01.2019, ora 8,30 
la Judecătoria Piteşti, completul C4-4J, camera 
2, din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în 
c a l i t a t e  d e  p â r â t ă  î n  D o s a r u l  n r. 
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma 
Elena şi Stoica Emil Sorin.

l Numiții: Olar Condrate, Catarig Ioan, 
Doboaca Pavel, Doboaca Grigore, Doboaca 
Onita, Olariu Condrate, Buzula Mariuca, soția 
lui Ros Stefan, Linul Ana, Linul Ana, cu domi-
ciliile necunoscute, sunt citați la Judecătoria 
Năsăud, pe data de Marți, 15.01.2019, ora 
08.30, completul 1, camera: Sala 1, în calitate de 
pârâți în dosarul civil nr.2015/265/2018, având 
ca obiect succesiune, uzucapiune, acţiune în 
constatare, validitate testament, validitate 
antecontract de vânzare cumpărare, întabulare 
în CF în proces cu reclamantul Buzilă 
Ionuț-Demetrius.

l Văduva Maria Genona, cu domiciliul în 
Sadova, Dolj, este chemată în data de 

16.01.2019, complet 33, în partaj succesoral, 
Dosar 1011/215/2018.

l Afrem Răzvan este chemat în data de 
31.01.2019, ora 9.00, CMF 1, Judecătoria 
Craiova, în dosar nr. 4931/215/2018, pentru 
tăgadă paternitate, în contradictoriu cu Afrem 
Alex Ciupego, prin Afrem Narcisa.

l Numiții: Albu Genoveva, Comănici Iulian, 
Hațegu Bianca Mihaela, Hațegu Luiza Maria, 
Hațegu Mădălina Andreea, Ştefan Călin Viorel, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în municipiul 
Rm. Vâlcea, str. Mihai Eminescu, nr. 24, Bl. 
B13, Sc D, Ap 40, județul Vâlcea, sunt citați în 
data de 25.01.2019, ora 9.00, Complet Civil C2 
MRF 2, la Judecătoria Rm. Vâlcea, în calitate 
de pârâți, în dosarul nr. 902/288/2018, având ca 
obiect pretenții, reclamant fiind Asociația de 
Proprietari Sc. D, Bl. B 13.

DIVERSE
l Subscrisa S.C. Abi Automotion S.R.L. - in 
faliment, cu sediul in Deva, str. Simion Bran-
utiu, nr. 29, Jud. Hunedoara, Cod Unic de 
Înregistrare: 16905014, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului Hunedoara sub nr. 
J20/1141/2012, publica anuntul cu privirea la 
contractarea unui expert evaluator in vederea 
realizarii evaluarii bunurilor aflate in proprie-
tatea SC Abi Automotion SRL. Ofertele se 
depun la sediul ales al lichidatorului judiciar - 
Darada Insolv I.P.U.R.L. din Resita, P-ta 1 
decembrie 1918, nr. 7,et. 2, ap. 21, Jud. Caras - 
Severin, e-mail darada.insolv@yahoo.com, in 
termen de 7 zile de la data publicarii prezen-
tului anunt.

l Tribunalul Satu Mare. Secţia a II-a Civila de 
Contencios Administrativ si fiscal - dosar nr. 
2255/100/2018. S-a dispus deschiderea proce-
durii generale de insolvență împotriva debi-
toarei S.C. Ferma Zootehnică Oaş S.R.L., cu 
sediul social în Comuna Racşa, nr.245, judeţul 
Satu Mare, C.U.I. RO 27287822, J 30/464/2010. 
Termen pentru înregistrarea cererilor de admi-
tere a creanţelor: 05.02.2019. Termen pentru 
întocmirea şi afişarea tabelului preliminar: 
21.02.2019. Contestaţiile se vor înregistra la 
tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului 
preliminar. Termen pentru întocmirea şi 
afişarea tabelului definitiv: 14.03.2019. Se 
convoacă şedinţa adunării creditorilor în data 
de 26.02.2019, ora 9.00, la sediul profesional al 
administratorului judiciar din Baia Mare, 
Bd.Independentei, nr.18/29, jud.Maramureş, 
Cabinet Individual de Insolvență Augustin 
Lucia. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon nr. 0262-218844, 0747-246583.

l Toți cei care vor sa formuleze opoziție la 
dobândirea dreptului de proprietate asupra 
imobilului înscris în CF nr. 100058, provenită 
din conversia pe hârtie a CF 2723 a localității 
Şinca Nouă cu nr. top 2252 şi al imobilului 
înscris în CF 101019, provenită din conversia pe 
hârtie a CF vechi cu nr.2225 a localității Şinca 
Nouă cu nr. top 2253, a numitei Guiman 
Teodora, domiciliată în com.Şinca Nouă, sat 
Paltin, jud. Braşov, sunt invitați la Judecătoria 
Zărneşti, dosar civil 2142/338/2018, cu termen 
la data de 14.03.2019.

l SC VBA Capital Investments SRL, din 
Bucuresti, Str. Veseliei nr.5A, Sectorul 5, in 
calitate de titular al planului “PUZ Magurele, 
T47, P166/57 -ansamblu de locuinte”, anunta 
publicul interesat asupra parcurgerii etapei de 
incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special 
Constituit din data de 7.11.2018 urmand ca 
planul sa fie supus procedurii de adoptare fara 
aviz de mediu. Observatii/ comentarii si sugestii 
se primesc in scris la sediul A.R.P. Ilfov (tel. 
0214301523)., in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului.

SOMAŢII
l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos.nr. 
2152/246/2018. Petenţii Mureşan Gheorghe  şi 
Mureşan Maria  ambii   domiciliaţi în Arad, str. 
Rodnei nr. 7-9,Bl.11, Sc.B, apart. 3 solicită 
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune asupra imobilului identificat în c.f. 
303203 Tauţ (fost c.f. 356 Minişel) nr.top. 
384-396/2.3.4.25 teren extravilan în suprafaţă 

de 134281 mp asupra căruia figurează ca 
proprietar întabulat sub B 1 şi 2 Popa Iena 
decedat la data de 18.03,1975. Petenţii  susţin 
că folosesc acest imobil de peste 40 de ani în 
mod continuu, paşnic, public şi sub nume de 
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi în 
baza art. 130 din Decr.115/1938  să depună de 
îndată opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în 
caz contrar în termen de o lună de la ultima 
publicaţie se va proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Obştea Moşnenilor Călineşti convoacă 
Adunarea Generală Ordinară, prin preşedinte 
Dulcea Dumitru Eugen, la sediul obştii, din sat 
Călineşti, nr. 4, oraş Brezoi, județul Vâlcea, 
pentru data de 27.01.2019, ora 14.00, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Dare de seamă; 2. Apro-
bare BVC 2019; 3. Raportul comisiei de cenzori; 
4. Discuții.  

l Convocator. Subscrisa Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant Serban Valeriu, in cali-
tate de administrator judiciar al debitoarei  SC 
Tecnogreen SRL, cod de identificare fiscală: 
15195512; Sediul social: Mun. Drobeta Turnu 
Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. Mehe-
dinti, Număr de ordine în registrul comerţului 
J25/302/2016, conform Incheierii de sedinta din 
data de 28.12.2018, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2726/101 
anul 2018, în temeiul art. 53 alin. (1) şi art. 58 
alin. (1) lit. g) din Legea 85/2014, convoacă 
Adunarea Generală a Asociatilor S.C. Tecno-
green S.R.L. care se va desfăşura în DATA de 
08.02.2019, ORA 1200, la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr. 7A, jud.Mehedinți. Ordine de zi: 1. 
Desemnarea unui administrator special care să 
reprezinte interesele societății şi ale asociatilor 
şi care să participe la procedura de insolventa/ 
faliment a debitorului SC Tecnogreen SRL, 
precum şi stabilirea retribuției acestuia. Accesul 
Asociatilor la Adunarea Generală se face în 
baza procurii speciale acordată persoanei fizice/
juridice care îi reprezintă. Asociatii Societății au 
posibilitatea de a vota prin corespondență. În 
acest sens, pe baza convocatorului, acționarii 
vor prezenta, în forma scrisă, sub semnătură şi 
cu aplicarea ştampilei, comentariile şi poziția 
lor cu privire la fiecare aspect de pe ordinea de 
zi. Administrator judiciar, Consultant Insol-
vență S.P.R.L. Filiala Timis prin Valeriu Serban.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava, jud.Iasi, organizeaza 
licitatie publica deshisa in data de 17.01.2019 
pentru: concesionare teren in suprafata de 
17.115MP situat in T6-domeniu privat comuna 
Miroslava-ora 10.00; vanzare teren in suprafata 
de 800MP pe care se afla o constructie proprie-
tate privata situat in localitatea Miroslava-ora 
11.00. Data limita pentru depunerea ofertelor: 
17.01.2019  ora 9.00. Caietul de sarcini poate fi 
obtinut de la Biroul Achizitii Publice din cadrul 
Primariei comunei Miroslava, judetul Iasi. 
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.

l Direcţia Judeţeană de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, cu 
sediul în Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, 
bl.A24 (Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, 
organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea unui imobil reprezentând fostul spital 
Dor Mărunt, aflat în proprietatea privată a 
judeţului Călăraşi, conform Hotărârii Consi-
liului Judeţean Călăraşi nr. 187/20.09.2018, 
privind aprobarea vânzării, prin licitaţie 
publică cu strigare, a unui imobil aflat în dome-
niul privat al judeţului Călăraşi. Imobilul scos 
la vânzare prin licitaţie publică cu strigare este 
compus din 11 construcţii, cu suprafaţa 
construită totală de 2.099mp şi teren în supra-
faţă măsurată totală de 23.406mp şi 23.402mp 
suprafaţa din acte şi reprezintă fostul spital 
Dor Mărunt. Imobilul are numărul cadastral 
22560 (nr.vechi 810), înscris în Cartea Funciară 
nr.22560 (nr.vechi 547) a localităţii Dor Mărunt. 
Preţul de pornire a licitaţiei publice cu strigare 
este de 456.534Lei. Dosarul de licitaţie poate fi 
procurat zilnic de la sediul Direcţiei Judeţene 

de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
al Judeţului Călăraşi, din municipiul Călăraşi, 
str.1 Decembrie 1918, nr.1A, Bloc A24 (Flora), 
tronson 3, judeţul Călăraşi, începând cu data de 
09.01.2019, ora 9.00, până pe data de 
16.01.2019, ora 13.00, la preţul de 300Lei. 
Garanţia de participare la licitaţie este de 
9.131Lei. Documentele de participare la licitaţie 
sunt cele menţionate în Instrucţiunile consti-
tuite ca anexă la HCJ nr.262/20.12.2018 şi vor fi 
depuse în plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Domeniului Public 
şi Privat al Judeţului Călăraşi, cu sediul în 
municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, 
nr.1A, Bloc 24 (Flora), tronson 3, judeţul Călă-
raşi, până pe data de 25.01.2019, ora 13.00. 
Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi în 
data de 29.01.2019, ora 13.00, în prezenţa 
tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu 
ofertanţii calificaţi la licitaţia publică cu strigare 
să aibă loc pe data de 30.01.2019, ora 14.00, la 
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călă-
raşi. Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a 
Direcţiei Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi pe 
data de 06.02.2019, ora 14.00. Pentru relaţii 
suplimentare vă puteţi adresa d-nei Enciu 
Dorina, telefon: 0342.405.912.

l Direcţia Judeţeană de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, cu 
sediul în Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, 
bl.A24 (Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, 
organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea unui imobil reprezentând fostul spital 
Gurbăneşti, aflat în proprietatea privată a 
judeţului Călăraşi, conform Hotărârii Consi-
liului Judeţean Călăraşi nr. 186/20.09.2018, 
privind aprobarea vânzării, prin licitaţie 
publică cu strigare, a unui imobil aflat în dome-
niul privat al judeţului Călăraşi. Imobilul scos 
Ia vânzare prin licitaţie publică cu strigare este 
compus din 12 construcţii, cu suprafaţa 
construită totală de 1.608,105mp şi teren în 
suprafaţă măsurată totală de 23.380,61mp şi 
23.352.11mp suprafaţa din acte şi reprezintă 
fostul spital Gurbăneşti. Imobilul are numărul 
cadastral 286, înscris în Cartea Funciară 
nr.20999 a localităţii Gurbăneşti. Preţul de 
pornire a licitaţiei publice cu strigare este de 
362,448Lei. Dosarul de licitaţie poate fi 
procurat zilnic de la sediul Direcţiei Judeţene 
de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
al Judeţului Călăraşi, din municipiul Călăraşi, 
str.1 Decembrie 1918, nr.1A, Bloc A24 (Flora), 
tronson 3, judeţul Călăraşi, începând cu data de 
09.01.2019, ora 9.00, până pe data de 
16.01.2019, ora 13.00, la preţul de 300Lei. 
Garanţia de participare la licitaţie este de 
7.249Lei. Documentele de participare la licitaţie 
sunt cele menţionate în Instrucţiunile consti-
tuite ca anexă la HCJ nr.262/20.12.2018 şi vor fi 
depuse în plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Domeniului Public 
şi Privat al Judeţului Călăraşi, cu sediul în 
municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, 
nr.1A, Bloc 24 (Flora), tronson 3, judeţul Călă-
raşi, până pe data de 25.01.2019, ora 13.00. 
Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi în 
data de 29.01.2019, ora 11.00, în prezenţa 
tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu 
ofertanţii calificaţi la licitaţia publică cu strigare 
să aibă loc pe data de 30.01.2019, ora 13.00, la 
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călă-
raşi. Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a 
Direcţiei Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi pe 
data de 06.02.2019, ora 11.00. Pentru relaţii 
suplimentare vă puteţi adresa d-nei/d-lui Enciu 
Dorina, telefon: 0342.405.912.

l S.C. Lux Agra SRL, prin lichidator judiciar 
C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: activul nr.1: imobilului teren în 
suprafaţă totală de 50.510 mp, compus din 
urmatoarele parcele: 1. Parcela de teren arabil 
- situată în intravilanul satului Zăiceşti, com 
Băluşeni, jud. Botoşani în p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1, 
suprafaţă totală de 8.284,00 mp, înscris în CF 
295/N a com. Băluşeni, nr. topo 432. 2. Parcela 
de teren arabil - situată în extravilanul com 
Băluşeni, jud. Botoşani în sola 1, p.c. 1/35, 
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suprafaţă totală de 17.616,00 mp, înscris în CF 
294/N a com. Băluşeni, nr. topo 431. 3. Parcela 
de teren arabil - situată în intravilanul şi extra-
vilanul satului Zăiceşti, com Băluşeni, jud. 
Botoşani în p.c. 1/37,1/38 şi 1/44, suprafaţă 
totală de 24.610,00 mp (din care 5.919 mp teren 
intravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44 şi 18,691 mp 
teren extravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44), înscris în 
CF 507/N a com. Băluşeni, nr. topo 246/2-555-
492. cu preţul de pornire  de  247.477,30 lei (fara 
TVA). Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, 
să facă dovada acestui fapt până la data de 
16.01.2019 ora 16:00, 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 17.01.2019 ora 16:00, şi se va 
desfăşura în conformitate cu prevederile legii 
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din data de 28.09.2012. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de incepere a licita-
tiei. Garantia se va depune in numerar, prin  
plata in contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, Str. Vasile Lupu NR. 43, 
jud. Iaşi, până la data de 17.01.2019 ora 15:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine: C.I.I. Pohrib 
Ionela la  te lefoanele :  0232/240.890; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren/constructii inscris in C.F. nr. 
30101/Slatina - Timis, nr. top: 31 - Sadova 
Veche, Cad: C1, Top: 31, aflat in proprietatea 
debitoarei SC Mannheim Oil SRL, situat admi-
nistrativ in Comuna Slatina Timis, Sat Sadova 
Veche, nr. 158, denumita generic “Statie distri-
butie carburanti”. Pretul de pornire al licitatiei  
este de 75% din pretul de evaluare, respectiv 
1.024.425 Lei + T.V.A. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon  
0355-429 116, pretul caietelor de sarcini fiind de 
1.000 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 
17.01.2019, orele 13.00, la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In 
caz de neadjudecare, se va organiza o noua lici-
tatie in data de 31.01.2019, orele 13.00. - 
mijloace fixe si obiecte de inventar, aflate in 
proprietatea debitoarei SC Mannheim Oil SRL, 
situate administrativ in Caransebes, Calea 
Severinului, nr. 7, jud. Caras - Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 100% din pretul de 
evaluare + t.v.a., conform centralizatorului 
anexat raportului de evaluare. Pretul caietelor 
de sarcini fiind de 100 lei + TVA. Licitatia va 
avea loc in data de 17.01.2019, orele 14.00, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, 
jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se 
va organiza o noua licitatie in data de 
31.01.2019, orele 14.00.

l Debitorul SC Egea Prod SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.Teren 
situat în Mun. Ploieşti, Str. Văleni, Nr. 31B, 
Județ Prahova, având suprafața de 289 mp. 
Prețul  de pornire al licitației este de 24.280,00 
Euro exclusiv TVA; Prețul  caietului de sarcini 
pentru imobil ”teren” aflat în proprietatea Egea 
Prod SRL este de 500,00 Lei exclusiv TVA. 
-Prețul de pornire al licitaților pentru imobil, 
reprezintă 20% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, din Raportul de evaluare; Participarea la 
licitație este condiționată de: -consemnarea în 
contul nr. RO09 BACX 0000 0017 0621 9000 
deschis la UniCredit Bank SA, până la orele 
14.00 am din preziua stabilită licitaţiei, a garan-
ției de 10% din Prețul  de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeaşi dată a Caietului 
de sarcini şi a Regulamentelor de licitație 
pentru proprietatea imobiliară şi mijloacele fixe 
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliară prima şedință de lici-
tație a fost fixată în data de 17.01.2019 ora 
15:00, iar dacă bunul imobiliar nu se adjudecă 
la această dată, următoarele şedințe de licitații 
vor fi în data 31.01.2019; 14.02.2019; 28.02.2019; 
14.03.2019, ora 15:00. Toate şedințele de licitații 

se vor desfăşura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 
4, Județ Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații suplimentare cu 
un telefon în prealabil dl. Cristian Ciocan, 
0753.999.028. Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Marinos Construct SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Teren situat în intravilanul comunei Blejoi, sat 
Ploiestiori, Tarlaua 19, județ Prahova, având 
suprafața de 1.000 mp. Prețul  de pornire al 
licitației este de 16.000,00 Euro exclusiv TVA.  
2.Teren situat în intravilanul comunei Blejoi, 
Parcela Cc 104/12, Cc 104/13, Tarlaua 16, 
județul Prahova, având suprafața de 1.835 mp. 
Prețul  de pornire al licitației este de  64.225,00 
Euro exclusiv TVA. 3.Teren situat în intravi-
lanul Mun. Ploieşti, Str. A. T. Laurian, Jud. 
Prahova, în suprafața totala din măsurători  de 
117 mp. (suprafața din acte de 130 mp.). Prețul  
de pornire al licitației este de 6.435,00 Euro 
exclusiv TVA. Prețul  caietului de sarcini pentru 
imobilele aflate in proprietatea SC Marinos 
Construct SRL este de 1.000,00 lei exclusiv 
TVA. Pentru imobilul de la pozitia nr. 1(unu) 
Prețul  de pornire al licitației reprezinta 20% din 
valoarea de piata exclusiv TVA din Raportul de 
evaluare; Pentru imobilul de la poziția nr. 2 (doi) 
Prețul de pornire al licitației reprezinta 70% din 
valoarea de piața exclusiv TVA din Raportul de 
evaluare. Pentru imobilul de la poziția nr. 3 
(trei) Prețul  de pornire al licitației reprezinta 
50% din valoarea de piata exclusiv TVA din 
Raportul de evaluare.  Participarea la licitație 
este condiționată de: -consemnarea în contul nr. 
RO91 FNNB 0051 0230 0947 RO02 deschis la  
Credit Europe Bank, Sucursala Ploieşti, până la 
orele 14.00 am din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din Prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeaşi dată a 
Caietelor de sarcini şi a Regulamentelor de lici-
tație pentru proprietățile imobiliare şi pentru 
autoturism, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietățile imobiliare prima şedință de 
licitație a fost stabilită în data de  17.01.2019 ora 
11.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe de licitații vor 
fi în data de 31.01.2019; 14.02.2019; 
28.02.2019;14.03.2019; 28.03.2019, ora 11.00. 
Toate şedințele de licitații se vor desfăşura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site www.dinu-
urse.ro.

l Debitorul Moldocons Grup SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.Proprietate 
imobiliară -”teren extravilan in suprafata de 
60.234 mp.” situată în Comuna Gura Vitioarei, 
Județ Prahova, Tarlaua 57, Parcelele Lv 
1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13, De 1719/1, De 
1719/11, De 1719/12, De 1719/16, având  nr. 
cadastral 10316, înscris în Cartea Funciară nr. 
1409, a Comunei Gura Vitioarei, Județ 
Prahova, prin încheierile nr. 9786/2008, nr. 
1415/2009 şi 1886/2009 eliberate de OCPI 
-Prahova, Biroul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Vălenii de Munte. Preț pornire lici-
tație -71.500,00 Euro; 2.Proprietate imobiliară 
-”teren extravilan în suprafață de 169.959 mp. 
găsiți la măsurătoare şi din acte 170.166 mp.” 
situată în Comuna Gura Vitioarei, Sat Făgetu, 
Județ Prahova, Tarlaua 55, Parcelele Lv 
1644/11/2, Lv 1644/13, Lv 1644/17, De 1644/12, 
De 1644/16, De 1644/18, având nr. cadastral 
10314, înscris în Cartea Funciară nr. 1408, a 
Comunei Gura Vitioarei, Județ Prahova, prin 
încheierea nr. 9954/2008, eliberată de OCPI 
-Prahova, Biroul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Vălenii de Munte. Preț pornire lici-
tatie -307.000,00 Euro exclusiv TVA; 3.Proprie-
tate imobiliară – ”teren extravilan in suprafata 
de 34.221mp.” situată în Comuna Gura Viti-
oarei, Sat Făgetu, Județ Prahova, Tarlaua 57, 
Parcelele Lv1719/26 si De 1719/29, având nr. 
cadastral 10318, înscris în Cartea Funciară nr. 
1411, a Comunei Gura Vitioarei, Județ 
Prahova, prin încheierile nr. 9788/2008 şi 
1414/2009, eliberată de OCPI -Prahova, Biroul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vălenii de 

Munte. Preț pornire licitație -59.000,00 Euro 
exclusiv TVA; Terenurile prezentate sunt scoase 
spre vânzare la pachet (nu se vând separat). 
4.Bunuri mobile de tip obiecte de inventar, 
aparținând Moldocons Grup SRL, în valoare de 
59.850,00 Lei exclusiv TVA; 5.Bunuri mobile de 
tip materiale, aparținând Moldocons Grup 
SRL, în valoare de 95.968,00 Lei exclusiv TVA. 
Prețul Caietului de sarcini pentru proprietățile 
imobiliare ”terenuri„ -2.500,00 Lei exclusiv 
TVA. -Prețul Regulamentului de licitație pentru 
”Obiectele de inventar si Stocul de marfă„  
-1.000,00 Lei exclusiv TVA.  -Prețul de pornire 
al licitaților pentru proprietățile imobilare apar-
ținând Moldocons Grup SRL, reprezintă 75% 
din valoarea de piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare; Prețul de pornire al lici-
taților pentru ”Obiectele de inventar si Stocul de 
marfa”, aparținând Moldocons Grup SRL, 
reprezintă 50% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitație este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO46 UGBI 0000 2820 0687 
7RON deschis la Garanti Bank SA -Suc. 
Ploieşti până la orele 14.00 am din preziua  
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din prețul 
de pornire a licitației; -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietului de sarcini şi Regula-
mentului de licitație pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietățile imobiliare, obiec-
tele de inventar şi stocul de marfă, prima 
şedință de licitație a fost fixată în data de 
18.01.2019, ora 10:00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoarele şedințe 
de licitații vor fi în data de 25.01.2019; 
01.02.2019; 08.02.2019; 15.02.2019, ora 15:00. 
Toate şedințele de licitații se vor desfăşura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relații suplimentare şi vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l Debitorul SC Vigomarm SRL în lichidare, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare următoarele: 1.Teren 
499mp + 1/100 cota indiviză teren 4,023 mp. 
situat în Com. Bărcăneşti, Sat Tătărani, Jud. 
Prahova.  Preț pornire licitație 1.077,90 Euro 
exclusiv TVA; 2.Autoutilitară Dacia Pick -up 
Double Cab, proprietatea SC Vigomarm SRL, 
preț pornire licitație -1.044,00 Lei exclusiv 
TVA; 3. Mijloace fixe şi obiecte de inventar 
aparținând SC Vigomarm SRL în valoare de 
7.096,80 Lei exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitaților pentru teren, autoutilitară, mijloace 
fixe şi  obiecte de inventar aparținând SC Vigo-
marm SRL reprezintă 30% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în Raportul de 

Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitație este 
condiționată de: -Consemnarea în contul nr. 
RO93 WBAN 0099 1V03 1682 RO01 deschis la 
Intesa Sanpaolo  Bank SA, până la orele 14.00 
am din preziua  stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licitației; -achizițio-
narea până la aceeaşi dată a Regulamentelor de 
licitație pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliară, autoutilitară, 
mijloacele fixe şi obiectele de inventar prima 
şedință de licitație a fost fixată în data de 
17.01.2019 ora 16.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoarele şedințe 
de licitații vor fi în data de 31.01.2019; 
07.02.2019; 14.02.2019; 21.02.2019, ora 16.00. 
Toate şedințele de licitații se vor desfăşura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna, Nr. 44 A, Jud. 
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare cu un telefon 
în prealabil dl Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site www.dinu-
urse.ro.

l 1.Informaţii generale privind concedentul: 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Turulung, str. Parcului, nr.260, județul Satu 
Mare, cod fiscal: 3896569, cod poştal: 447335, 
cont IBAN: RO32TREZ24A705000203030X, 
telefon: 0261.836.001, fax: 0261.836.100, 
e-mail: primtur@yahoo.com. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii: suprafața 
totală de 29.151mp, ce se află în domeniul 
public al comunei Turulung, identificat cu nr.
cadastral 101101 în suprafață de 21.600mp 
(luciu de apă) şi nr.cadastral 101826 în supra-
față de 7.551mp (categoria de folosință altele). 
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
În conformitate cu HCL 14/18.05.2018. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: Docu-
mentația se ridică de la sediul primăriei, pe 
suport de hârtie de la sediul Primăriei Comunei 
Turulung, în baza unei solicitări depuse la 
Registratură şi achitarea contravalorii. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Secretariatul Comunei Turulung, 
str.Parcului, nr.260, județul Satu Mare. 
3.3Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar: Documentația de atribuire 
costă 500Lei, iar suma se achită cash la casieria 
primăriei. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 08.02.2019, ora 16.00. 4.Informa-
ţiile privind ofertele: Ofertele se depun în plic 
în limba română. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 14.02.2019, ora 16.00. 4.2.Adresa la 

care trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei 
Comunei Turulung, str.Parcului, nr.260, județul 
Satu Mare. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar 
original. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
15.02.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Turulung, str.Parcului, nr.260, județul 
Satu Mare. 6.Denumirea, adresa, numarul de 
tel./fax ale instanţei competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Satu Mare, str.Mihai 
Viteazul, nr.8, județul Satu Mare, cod poştal: 
447335 ,  t e l e fon :  0261 .713 .650 ,  fax : 
0261.713.760, e-mail: tr-satumare-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
09.01.2019.

PIERDERI
l Pierdut legitimație mediator pe numele 
Colceriu Monica Paraschiva. Declar nulă.

l Pierdut certificat de pregătire profesională 
numărul 0449123000 pe numele Soare Adrian 
Laurențiu.

l Declar pierdute şi nule Certificatele constata-
toare emise de Registrul Comerțului Bistrița 
pentru firma SC Giulia Sabpet Forest SRL, cu 
sediul social în Maieru, 1019, BN, CUI: 
28101714.

l  P i e r d u t  c e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r 
nr.14585/12.05.2011 pentru firma SC Serv Bujor 
SRL, identificată cu J27/120/1997 şi CUI: 
9258098. Îl declar nul.

l Pierdut certificat înregistrare PFA, seria B nr. 
2013767 pe numele Andronescu Florica.

l Pierdut legitimaţie de student pe numele 
Ionescu Raluca -Maria, emisă de Universitatea 
Bucureşti Secţia Pedagogie.

l Pierdut permis pescuit comercial ARBDD şi 
permis conducător ambarcațiune de agrement 
eliberate de Căpitănia Port Sulina, jud. Tulcea 
pe numele: Dima Eugen- Adrian. Se declară 
nule.

l Pierdut chitanţier, facturier plus ştampilă al 
SC Magic Instal Technology SRL.

l Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 
2719400/19.03.2013 şi certificate constatatoare 
de autorizare pentru activitate la sediu şi la terţi 
nr. 3944/18.03.2013 emis conf. Legii 359/2004, 
aparţinând PFA Sima Theodor, com. Ion Roată, 
CUI: 31381371. Se declară nule.

DECESE


