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OFERTE SERVICIU
l CCD Argeş scoate la concurs 13 
posturi experţi în cadrul Proiectului 
RE-Activ -Reducerea abandonului 
şcolar printr-un set de activităţi educaţi-
onale adaptate la nevoile specifice ale 
copiilor, ID 106957. Informaţii supli-
mentare pe pagina web: http://www.
ccdarges.ro şi la telefon: 0248.220.920 
(pers.contact: Magda Anghel).

l Rocas Decor, companie clujeană, cu 
filiale în ţară, lider de piaţă în domeniul 
producţiei şi comerţului cu piatră natu-
rală, angajează pentru sediul din Cluj: 
personal pentru producţie şi prelucrarea 
pietrei naturale. Condiţii de angajare: 
-seriozitate; -punctualitate. Beneficii: 
-cursuri de formare şi specializare; 
-pachet salarial atractiv; -decontare 
transport; -condiţii optime de lucru; 
-echipamente performante. Dacă vrei 
un loc de muncă pe termen lung, într-o 
echipă puternică şi o companie serioasă, 
aşteptăm CV-ul dumneavoastră!

l Şcoala Gimnazială, Comuna 
Vărbilău- partenerul M1 în proiect, 
anunță scoaterea la concurs, în cadrul 
proiectului „EDIS 2 -Educație incluzivă 
prin măsuri integrate şi inovatoare în 
Şcoala Gimnazială Vărbilău, județul 
Prahova, cod 107176, a 12 posturi 
externe de experţi de implementare: 
-Coordonator tehnic M1- 1 post; -Expert 
implementare M1- 1 post; -Expert orga-
nizare tehnică integrată M1- 1 post; 
-Responsabil financiar M1- 1 post; 
-Expert educaţie ante şi preşcolară- 2 
posturi; -Expert educaţie primară- 2 
posturi; -Expert SDS, activ extra-curri-
culare, ADS- 4 posturi. Informaţii 
suplimentare se găsesc pe site-ul şcolii: 
https://scoalavarbilauph.wordpress.
com/.

l Concursul organizat de Agenţia Naţi-
onală de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară în perioada 05.07 -11.07.2018, în 
temeiul Regulamentului cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, se suspendă, cu privire la 
ocuparea postului vacant de Şef Birou 
– Biroul Juridic, Resurse Umane, Secre-
tariat şi Petiții din cadrul OCPI Boto-
şani.Reluarea procedurii de organizare 
şi desfăşurare a concursului suspendat 
se va efectua conform prevederilor 
legale.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa locali-
tatea Bucureşti, Şos.Vergului, nr.12, 
Sector 2, organizează la sediul spitalului 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant contractual de execuţie, perioadă 
n e d e t e r m i n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/2011, de: îngrijitoare -Secţia 
Clinică Medicină Internă. Condiţiile 
generale şi specifice pentru îngrijitoare: 
-şcoală generală; -fără vechime. Data 
concursului: -01.08.2018, ora 10.00 

-proba scrisă; -06.08.2018 -interviul, ora 
10.00. Data-limită de depunere a dosa-
relor: 24.07.2018, până la ora 15.00. 
Calendarul de desfăşurare a concur-
sului, bibliografia şi tematica se afişează 
la sediul şi pe site-ul spitalului: www.
spitalmalaxa.ro. Date de contact: ec.
Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.

l Căminul pentru Persoane Vârstnice, 
cu sediul în localitatea Sebeş, str.Peneş 
Curcanu, nr.17, judeţul Alba, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: muncitor I, 
număr posturi=1, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
01.08.2018, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 02.08.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: şcoală profesională 
confecţioner îmbrăcăminte; -vechime: 
minim un an. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până 
la data de 24.07.2018, ora 13.00, la 
sediul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Sebeş. Relaţii suplimentare la 
sediul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Sebeş, persoană de contact: 
Bumbu Nicoleta, telefon: 0258.734.999, 
fax: 0258.731.772, e-mail: cpv_sebes.
alba@yahoo.com.

l Muzeul Brăilei Carol I, cu sediul în 
localitatea Brăila, strada Piața Traian, 
numărul 3, judeţul Brăila, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: consilier juridic 
IA, 1 post, şi şef secție Artă, gradul II, 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 01.08.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 07.08.2018, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -să fie 
cetățean român cu domiciliul în 
România; -să cunoască limba română 
scris şi vorbit; -să nu aibă condamnări 
definitive; -condiții specifice: -licență de 
studii în drept (pentru consilier juridic) 
şi licență în arte plastice (pentru şef 
secție Artă); -vechime: minimum 10 ani 
în specialitate; -are capacitate deplină 
de exercițiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberată de medicul de 
familie. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Muzeului Brăilei 
Carol I, din Piața Traian, nr.3. Relaţii 
suplimentare la sediul Muzeului Brăilei 
Carol I, din Piața Traian, nr.3, persoană 
de contact: Apostolescu Miron Liliana, 
telefon: 0339.401.002, fax: 0339.401.003, 
e-mail: sediu@muzeulbrailei.ro.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, 
cu sediul în Vaslui, strada Ştefan cel 
Mare, nr.233, judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale temporar vacante de: -asis-
tent medical debutant temporar, Secţia 
Boli Infecţioase- 1 post; -asistent 
medical debutant temporar, Comparti-
ment Oftalmologie- 1 post; -asistent 
medical debutant temporar, Secţia 

Neurologie- 1 post; -asistent medical 
debutant temporar, Secţia ATI- 1 post; 
-asistent medical debutant temporar, 
Bloc Operator Central- 1 post; -îngri-
jitor, Secţia ORL- 1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de HG 286/23.03.2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Concursul se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 25.07.2018, ora 09.00; 
-proba interviu în data de 31.07.2018, 
ora 09.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: I.Asistent 
medical debutant temporar: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postliceale 
p r i n  e c h i v a l a r e  c o n f o r m  H G 
nr.797/1997; -asigurare de răspundere 
civilă valabilă; -certificat membru 
OAMGMAMR; -aviz anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei valabil 
2018; -fără vechime în specialitate. 
II.Îngrijitor temporar: -diplomă de 
absolvire a şcolii generale; -fără vechime 
în activitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Vaslui. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui, persoană de contact: 
economist Ciobanu Florina, telefon: 
0235.312.120, interior: 138.

l Agenția Județeană pentru Plăți şi 
Inspecție Socială Prahova organizează 
concurs în vederea ocupării unui post de 
expert extern, în afara organigramei, pe 
perioadă determinată, care să facă parte 
din echipa de implementare a proiec-
tului „INTESPO - Înregistrarea Tine-
rilor în Evidențele Serviciului Public de 
Ocupare, contract de finanțare 
POCU/2/3/113589, astfel: • în data de 
03.08.2018, ora 9:00 - proba scrisă • în 
data de 08.08.2018, ora 9:00 – interviul. 
Atât proba scrisă cât şi interviul se vor 
desfăşura la sediul institutiei din str. 
Nicolae Iorga, nr. 1 Ploiesti. Condiţiile 
specifice pentru ocuparea postului: 1. 
Studii de specialitate: studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență - 
minim 3 ani; 2. Vechime minimă – 2 ani; 
Mai multe informatii, precum si docu-
mentatia privind înscrierea la concurs se 
obtin de pe site-ul Agenției Județene 
pentru Plăți şi Inspecție Socială Prahova 
- www.prahova.mmanpis.ro la secțiunea 
Despre AJPIS /Anunțuri de angajare, 
sau la nr. de telefon 0244/577638. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune personal sau prin mandatar, cu 
procură autentificată, în perioada 13 
iulie – 26 iulie 2018, după următorul 
program: de luni până joi între orele 
08.30 – 16.00 şi vineri între orele 08.30 - 
13.30 la Secretariatul AJPIS Prahova.

l Anunț de participare pentru angajare 
contabil autorizat. Subscrisa SC Meca-
noenergetica SA – în reorganizare judi-
ciara, in judicial reorganistion, en 
redressement, cu sediul în localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 22, 
jud. Mehedinţi, cod unic de identificare 
fiscală 1605469, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J25/348/1991, prin 

administrator judiciar Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, RFO nr. 0649, având CUI 
31215824, prin reprezentant ec. Popescu 
Emil, numit prin încheierea pronunţată 
de către Tribunalul Mehedinți, Secţia a 
II – Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, în dosarul nr. 7395/101/2015, în 
temeiul dispozițiilor art. 61 din Legea 
85/2014 angajeaza persoana de speciali-
tate  - Contabil autorizat în vederea 
intocmirii registrelor reglementate de 
Legea contabilitatii nr. 82/1991 actuali-
zata. Ofertele privind efectuarea opera-
tiunilor de evidenta contabila a 
debitoarei Sc Mecanoenergetica SA vor 
specifica: -onorariul lunar solicitat 
inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, 
impozite şi contribuții; 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 12.07.2018 orele 12:00. 
Administrator  judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL, ec. Emil Popescu.

l Anunț de participare pentru angajare 
expert contabil. Subscrisa Consultant 
Insolvență SPRL, Filiala Timis, cu 
sediul ales in Dr. Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI: 
38704372, RFO II nr. 0918, prin repre-
zentant asociat coordonator Serban 
Valeriu, în calitate de administrator 
judiciar al debitoarei SC My Lady SRL 
cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. Eroii de 
la Cerna nr. 49, jud. Mehedinti, 
J25/202/1999, CUI 12109568, în temeiul 
dispozițiilor art. 61 din Legea 85/2014 
angajeaza contabil autorizat pentru 
efectuarea operațiunilor de evidență 
contabilă ale debitoarei Sc My Lady 
SRL. Administratorul judiciar preci-
zează faptul că ofertele cu privire la 
efectuarea operatiunilor de evidenta 
contabila trebuie să cuprindă: -onorariul 
solicitat pentru efectuarea procedurilor 
de evidenta contabila (inclusiv cheltuieli 
cu deplasarea, taxe, impozite şi contri-
buții); Ofertele pot fi transmise prin 
email office@consultant-insolventa.ro 
sau direct la sediul din Dr. Tr. Severin, 
str. Zabrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți  
până la data de 12.07.2018 orele 12:00. 
Lichidator  judiciar, Consultant Insol-
venta 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 reprezentant 
asociat coordonator Serban Valeriu, în 
calitate de administrator judiciar al 
debitoarei SC My Lady SRL cu sediul in 
Dr.Tr.Severin, str.Eroii de la Cerna nr.49, 
jud.Mehedinti, J25/202/1999, CUI 
12109568, în temeiul dispozițiilor art. 61 
din Legea 85/2014 angajeaza expert 
evaluator membru ANEVAR care sa 
efectueze procedurile de evaluare a 
patrimoniului debitoarei Sc My Lady 
SRL. Lista bunurilor imobile: - Bun 
imobil situat in loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Eroii de la Cerna nr. 49, jud. Mehedinti 
format din teren in suprafata de 417 mp  
si constructiile C1 in Su=95.35 mp, C2 

in Su=15,01 mp, si C3 in Su=40,94 mp.
Lichidatoruljudiciar precizează faptul 
că ofertele cu privire la efectuarea 
procedurilor de reevaluare trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat pentru 
efectuarea procedurilor de reevaluare 
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, 
impozite şi contribuții); -perioada de 
timp de efectuare a procedurile de 
reevaluare 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 
12.07.2018 orele 12:00. Lichidator  judi-
ciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala 
Timis, ec. Serban Valeriu.

l Primăria oraşului Videle, judeţul 
Teleorman, organizează în perioada 
13.08.2018 -17.08.2018 la sediul său din 
oraşul Videle, strada Republicii, nr. 1, 
concurs de promovare în funcţia publică 
de conducere vacantă de Şef Birou 
Protecţia Mediului şi Servicii Publice 
din cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului oraşului Videle, judeţul 
Teleorman. Condiţiile specifice de parti-
cipare la concursul de promovare în 
funcţia publică de conducere sunt 
prevăzute de art. 66 din Legea 188/1999 
(r2) cu modificările şi completările ulte-
rioare: -să fi absolvit studii de masterat 
sau postuniversitare în domeniul admi-
nistraţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice; -să fie numiţi într-o 
funcţie publică din clasa I; -să îndepli-
nească cerinţele specifice prevăzute în 
fişa postului, respectiv studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în dome-
niul Ştiinţe Inginereşti; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice de minim 5 ani (art. 
57, alin. (6), lit. a) din Legea 188/1999); 
-să nu aibă în cazierul administrativ o 
sancţiune disciplinară neradiată. 
Concursul va avea loc la sediul Primă-
riei Oraşului Videle, data propusă 
pentru desfăşurarea probei scrise fiind 
13.08.2018, ora 10.00, respectiv data de 
17.08.2018 -ora 12.00 pentru desfăşu-
rarea interviului. Dosarele de partici-
pare la concurs se pot depune la 
secretarul comisiei de concurs -Direcţia 
Resurse Umane, Salarizare, Informa-
tică, Autorizări Taximetrie şi Comerţ, 
Problemele Romilor şi Parc Auto în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a şi vor conţine, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 143 alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici, cu modifică-
ri le  ş i  completări le  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: primariavidele@
yahoo.com, persoana de contact: Vochin 
Nicoleta -inspector. Condiţiile de partici-
pare la concurs aprobate şi bibliografia, 
precum şi atribuţiile prevăzute în fişa 
postului se afişează la sediul instituţiei şi 
se publică pe site-ul www.primariavi-
dele.ro.
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l Primăria or. Mărăşeşti, jud. Vrancea 
organizează în 21-08-2018 ora 10, 
Concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de şef 
birou, în Biroul impozite şi taxe  din 
Primăria or. Mărăşeşti, jud. Vrancea. 
Locul desfăşurării concursului: sediul 
Primăriei or. Mărăşeşti. Dosarele de 
înscriere se pot depune timp de 20 zile 
de la publicarea anunţului, la Comp. 
resurse umane. Condiţiile generale de 
participare: -candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile art.54, din Legea 
188/1999 republicată, modificată şi 
completată. Condiţiile specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul  
fundamental Ştiinţe sociale,  ramura: 
Ştiinţe economice; cu domeniul: Conta-
bilitate, sau Economie, sau Finanţe; 
-studii de masterat în domeniul dome-
niul de ştiinţe sociale, ramura: ştiinţe 
economice cu domeniul studii de 
masterat: Management, sau Contabili-
tate, sau Economie, sau Finanţe;  
ramura: Ştiinţe administrative cu dome-
niul: Ştiinţe administrative, specializarea 
Administraţie publică, sau Adminis-
traţie europeană; sau studii de postuni-
versitare în domeniul administraţiei 
publice, ori management, ori în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice; -Vechime în specialitatea 
studiilor minimum 7 ani. Concursul va 
avea următoarele etape: -selecţia dosa-
relor de înscriere: 31/07/201- 06/8/2018. 
-proba scrisă: 21-08-2018, ora 10;  
locaţia: sediul Primăriei  or. Mără-
şeşti.-proba interviu- data va fi anunţată 
ulterior. Bibliografia şi atribuţiile din fişa 
postului se vor afişa la sediul şi pe site-ul 
Primăriei or. Mărăşeşti. Relaţii supli-
mentare, la sediul Primăriei şi la telefon 
0237260550. Persoana de contact- 
inspector grad superior Dogaru Claudia.

l Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației şi 
Formării Profesionale (ANPCDEFP) 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției de execuție contractuale, 
vacantă, de expert I cu studii superioare 
finalizate şi experiență profesională de 
minimum 3 ani într-un domeniu similar 
de activitate. Concursul se va desfăşura 
în data de 01 august 2018, la ora 9:00  
-proba scrisă şi la ora 14:00- interviul, la 
sediul ANPCDEFP. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun până pe 
data de 24 iulie 2018 la sediul ANPC-
DEFP. Condițiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul ANPCDEFP şi pe site-ul agenției 
la adresa www.anpcdefp.ro. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul 
ANPCDEFP sau la telefon 021/2010700.

VÂNZĂRI 2 CAMERE  
l Vând apartament 2 camere, liber, 
Bucureşti, sector 4, lângă Palatul Parla-
mentului, prețul pieței. 0744/296883.

CITAȚII  
l Numitul Rotariu Andrei, cu ultim 
domiciliu cunoscut în Iaşi, comuna 
Ciurea, sat Lunca Cetățuii, str. Parcului, 
nr.8, jud. Iaşi, este citat la Judecătoria 

Iaşi, în data de 04.10.2018, ora 8.30, 
complet C02, et.2, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr. 5037/245/2018, în 
procesul de divorț cu reclamanta 
Rotariu Luminița Marcela.

l Smărande Dumitru este chemat în 
judecată în dosarul nr. 13243/197/2018, 
aflat pe rolul Judecătoriei Braşov, având 
ca obiect procedura declarării morții 
acestuia. Orice persoană interesată să 
comunice date despre Smărande 
Dumitru. Telefon: 0770/854924.

l Autoritatea publică locală a Secto-
rului 4 al Municipiului Bucureşti, în 
temeiul Legii nr.421/2002, privind 
regimul juridic al vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparținând domeniului public sau 
privat al statului ori al unităților admi-
nistrativ-teritoriale, cu modificările şi 
completările ulterioare, citează public 
proprietarul/deținătorul vehiculelor 
fără numere de înmatriculare, aflate pe 
domeniul public sau privat al munici-
palității, pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, pentru 
următoarele vehicule: -Fiat doblo, 
culoare alb, aflat în str.Priboiului, nr.8; 
-Porsche, cu prelată, aflat în str.Făcliei, 
nr.32; -Opel, culoare negru, aflat în str.
Iliaş Vodă, nr.16; -Opel, culoare alb, 
aflat în str.Alunişului, nr.180; -Dacia, 
culoare galben, aflat în str.Pictor Ştefan 
Dimitrescu xAnton Colorian; -Renault, 
culoare gri, aflat în şos.Berceni xstr.
Grigore Marin; -Peugeot, culoare alb, 
af lat în str.Săcăşel, nr.15; -Dacia, 
culoare negru, aflat în str.Tudor Gociu, 
nr.15; -Ford, culoare negru, aflat în str.
Ucea, nr.2; -Dacia, culoare maro, aflat 
în str.Cetatea Veche, nr.82; -Rulotă, 
culoare albă, aflat în str.Pogoanele, nr.2; 
-Dacia, culoare alb, aflat în str.Urziceni, 
nr.9; -Opel, culoare gri, af lat în str.
Pogoanelor,  nr.2 (nr.provizoriu 
B086313); -Proton, culoare albastru, 
aflat în str.Pogoanelor, nr.2 (nr.provi-
zoriu B066910).

DIVERSE  
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii generale de insolvenţă a debito-
rului SC Crazy Night SRL, CIF: 
34859331, J25/277/2015, dosar nr. 
1550/101 anul 2018 – Tribunalul Mehe-
dinti. Termen pentru depunerea cere-
rilor de creanţă la 15.08.2018; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor la 
30.08.2018; Termen pentru depunerea 
eventualelor contestații este de 7 zile de 
la publicarea în BPI a tabelului preli-
minar şi pentru afişarea tabelului defi-
nitiv al creanţelor la 20.09.2018. 
Administrator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judiciar 
conform incheiere din data de 29.06.2018 
pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia 
a II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal - Biroul faliment, în 
dosarul nr. 2962/105/2018, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a insolventei 
fata de debitoarea Alsaib Food SRL, 
Ploiesti, str. Stefan cel Mare, nr. 2, came-
rele 7,8,9 si 10, jud. Prahova, înregistrată 
la ORC sub nr. J29/171/2011, CIF 
28022238. Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a creanţelor 
nascute in cursul procedurii este 
12.08.2018. Termenul limită pentru veri-
ficarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 22.08.2018. Termenul 
pentru afişarea tabelului definitiv este 
16.09.2018. Adunarea creditorilor are loc 
la data de 27.08.2018 ora  14.00 la sediul 
lichidatorului  judiciar.

l Anunt prealabil privind afisarea 
publica a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea Administrativ 
Teritoriala Tansa, judetul Iasi, anunta 

publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr. 30, 31, incepand cu data de 
12.07.2018, pe o perioada de 60 de zile, 
la sediul primariei Comunei Tansa, 
conform art. 14, alin(1) si (2) din Legea 
cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 
7/1996, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primariei si pe 
site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara www.ancpi.ro/
pnccf. 

l O.M.V. PETROM S.A. anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
raportului privind impactul asupra 
mediului pentru proiectul “Lucrari de 
suprafata, foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda 697 Oprise-
nesti” propus a fi amplasat in judetul 
Braila, UAT Ianca. Tipul deciziei posi-
bile luate de APM Braila poate fi 
emiterea sau respingerea acordului de 
mediu. Raportul poate fi consultat la 
sediul APM Braila din mun. Braila, 
B-dul independentei nr. 16, la sediul 
O.M.V. PETROM S.A. din municipiul 
Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr. 
22, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 
13:00. Documentul mentionat este 
disponibil si la urmatoarea adresa de 
internet: http://www.anpm.ro/web/
apm-braila/documente-procedu-
ra-eim-si-ea. Dezbaterea publica a 
raportului privind impactul asupra 
mediului, va avea loc la Primaria Ianca, 
in data de 08.08.2018, incepand cu ora 
13:00. Publicul interesat poate transmite 
in scris comentarii/opinii privind docu-
mentele mentionate la sediul APM 
Braila din mun. Braila, B-dul Indepen-
dentei,  nr. 16, pana la data de 
08.08.2018.

l Hotărârea nr. 54/27.06.2018 a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor 
SAMCO SA Bucureşti: Adunarea Gene-

rală Extraordinară a Acţionarilor desfă-
şurată la sediul SC SAMCO SA din bdul 
Preciziei, nr.13 E, sector 6, Bucureşti, 
adoptă următoarele hotărâri: 1.  Se 
aprobă raportul de evaluare a terenului 
de 4825mp cu o magazie de 1747mp 
întocmit de expert evaluator ing. 
Gheorghe Constantin membru titular  
ANEVAR cu  legitimaţia nr. 12780/2018  
la valoarea de piaţă de 778.500 lei pentru 
terenul în suprafată de 4825mp şi de 
787.900 lei pentru 1747mp magazie 
materiale de  construcţii, în total 
1.566.400 lei. 2. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor  hotărăşte  
aprobarea înstrăinării  unei suprafeţe de 
4825mp teren şi a unei magazii în supra-
faţă de 1747mp. 3. Se aprobă desemnarea 
şi împuternicirea domnul Mihail Tudosie, 
preşedinte al Consiliului de Administraţie 
şi acţionar majoritar pentru derularea 
operaţiunii de înstrăinare şi semnarea 
actelor notariale de vânzare- cumpărare.  

l Publicare dispozitiv sentinţa civila 
779/08.05.2018 pronunțată de Judecă-
toria Moineşti dosar 1303/260/2017: 
Admite cererea formulata de recla-
manta Lang Luciana domiciliata Slănic 
Moldova, str. Stefan cel Mare bl. 8/6, jud. 
Bacău. Dispune punerea sub interdicţie 
a numitului Bojidaru Alecsandru domi-
ciliat Dărmăneşti, str. Brătuleşti 75, jud. 
Bacău, CNP1290118044364. Numeşte 
pe Lang Luciana CNP2560520047348 in 
calitate de tutore al paratului.

ADUNĂRI GENERALE  
l Aşezământul Cultural Ion C. 
Brătianu, în urma vacantării funcției de 
preşedinte, convoacă Adunarea Gene-
rală a membrilor săi, în data de 25 iulie 
2018, ora 11.00, la sediul său din str.C.A. 
Rosetti, nr.37, corp B, sector 2, Bucu-
reşti, cu următoarea ordine de zi: 
-alegerea preşedintelui; -prezentarea 
situației litigiilor aflate pe rolul instan-
țelor judecătoreşti. În cazul în care 
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cvorumul necesar nu va fi îndeplinit la 
data convocării, următoarea adunare va 
avea loc în data de 27 iulie, ora 11.00, la 
aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

LICITAȚII  
l Anunţ public. 1. Primăria orașului 
Năsăud, str. Piaţa Unirii, nr.15, jud. 
Bistriţa-Năsăud, organizează în data de 
31.07.2018, ora 10:00 la sediul unităţii, 
licitație publică cu strigare privind 
închirierea a cinci spații comerciale din 
Piața Agroalimentară, cuprinse în 
domeniul public al orașului Năsăud, 
situate pe strada Piața Nouă, identifi-
cate conform planurilor existente la 
compartimentul Administrarea Dome-
niului Public si Privat al Primăriei 
Orașului Năsăud; 2. În caz de neadjude-
care, următoarele licitații se vor orga-
n iza  la  7  z i l e  ca lendar i s t i ce , 
menținându-se intervalul orar stabilit 
inițial; 3. Caietul de sarcini se poate 
ridica de la sediul Primăriei orașului 
Năsăud, comp. Relații cu publicul, înce-
pând cu data de 09.07.2018, la preţul de 
50 lei și se achită la casieria Primăriei 
orașului Năsăud; 4. Taxa de participare 
la licitaţie este în cuantum de 50 lei și se 
achită la casieria Primăriei orașului 
Năsăud; 5. Preţul minim de pornire al 

licitației pentru închirierea spațiilor este 
în cuantum de 7,5 €/m²/lună și pasul de 
licitaţie este de 0,5 €/m²/lună. Durata 
închirierii este până la data de 
30.06.2020 cu posibilitatea de prelungire 
pe o perioadă de 4 ani,  prin Hotarare a 
Consiliului Local al orașului Năsăud, la 
cererea chiriașului, adresată cu minim 
30 de zile înaintea expirării perioadei 
inițiale. 6. Documentele solicitate de la 
ofertanți pentru a putea participa la 
licitație se pot depune până în data de 
30.01.2018, ora 16:00 la sediul Primăriei 
orașului Năsăud, comp. Relații cu 
publicul; 7. Relații la tel./ 0263/ 361026, 
361027, fax.  0263/361028, 361029; 8. 
Taxa pentru garanția de participare la 
licitație este de 500 lei și se achită la 
casieria Primăriei orașului Năsăud.
                                     
l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul in 
Sibiu, Calea Dumbravii nr. 157, tel. 
0269-23.51.81. fax 0269-24.00.90, cod 
fiscal 4240928, cont IBAN RO 42 TREZ 
5765 005X XX00 0209, deschis la Trezo-
reria Sibiu, organizeaza cedarea cu titlu 
gratuit a 11 caini de serviciu. Animalele 
pot fi vazute la sediul centrului Chino-
logic Sibiu. Transmiterea fara plata va 
avea loc in perioada 10.07.2017-
24.07.2018, la sediul Centrului Chino-
logic Sibiu. Lista complete a bunurilor si 

relatii suplimentare se obtin la telefon: 
(40) 0269-235.181; fax (40) 0269-
24.00.90, www.centrulchinologic.ro/
interespublic/licitatiipublice/, sau la 
sediul centrului: Sibiu, Calea Dumbravii 
nr. 157.

l Turnătoria Centrala Orion SA, socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Jud. Prahova, scoate la vanzare prin 
licitatie, urmatoarele bunuri mobile:  
autospecializata I.M. Mirsa, an fabri-
catie 1980 – 1.938 euro si autospeciala 
PCI Roman (autospeciala pompieri), an 
fabricatie 1976 – 2.144 euro. Pretul 
bunurilor nu include TVA. Licitatiile se 
vor organiza in data de 13.07.2018 ora 
13:00, iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este reprogra-
mata pentru data de 16.07.2018, 
17.07.2018, 18.07.2018, 19.07.2018, 
20.07.2018, 23.07.2018, 24.07.2018, 
25.07.2018, 26.07.2018, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidatorului judi-
c i a r .  T e l e f o n / f a x : 
078734454/0244597808, email office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

PIERDERI
 

l Pierdut Atestat Instructor Auto, seria 
AIC, nr.0041040/13.02.2015. Îl declar nul.

l Pierdut Atestat transport marfă și 
card tahograf, eliberate de ARR Argeș, 
pe numele Bălaităr Nicolae, din Curtea 
de Argeș, judeţul Argeș. Se declară nule.

l Pierdut atestat profesional conducator 
auto Agabaritic emis de ARR Nr. 314021 
eliberat in data de 11.10.2014 posesor 
Cimpoeru Aurelian.

l Pierdut Certificat de Înregistrare 
pentru Dogaru Gh. Anca PFA, sediul 
social în București, sector 6, Str.Dezro-
birii, nr.4, bl.M25, sc.3, ap.74, camera 1, 
număr de înregistrare în Registrul 
C o m e r ț u l u i :  F 4 0 / 9 6 5 / 2 0 1 4 , 
CUI:32902060. Declar nul actul.

l Declar pierdut și nul Atestat Taxi 
eliberat de ARR Dolj pe numele Brabete 
Alin.

l Frankies Lines SRL, Zadareni, nr.511, 
J u d . A r a d ,  C U I : 2 4 4 6 7 7 8 0 , 
J02/1632/2008, pierdut Certificat 
Constatator nr.39519/2008. Îl declar nul.

l În conformitate cu OMAI nr. 429/2005, 
în baza Procesului-verbal cu nr. 345/31 
din 10.06.2018, a fost anulata Legitimația 
de detectiv particular serie PH, nr. 02688-
titular Emilia Malaescu, fiind consem-
nate mențiunile legale, în acest sens, în 
Registrul de evidenta înregistrat cu nr. 
694024/02.05.2012 la IPJ Prahova-Servi-
ciul de Investigații Criminale.

l Pierdut legitimaţie de serviciu nr. 4976 
pe numele Dumitrescu Dănuţ, expert în 
cadrul Direcţiei Generale de Investiţii 
Achiziţii Publice și Servicii Interne 
-ANAF. O declar nulă.

l Răducu Floris din comuna Seaca, jud. 
Teleorman, pierdut Certificat CA marfă 
seria CPC 015097301. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare și certificat 
constatator sediu profesional PFA Bessenyei 
Hajnalka cu sediu în București, sector 3, 
bl.21A, sc.A, et.4, ap.24, CUI 26088813 
F40/3707/28.06.2010. Le declar nule.

l Pierdut carnet și legitimaţie de student 
pe numele Pîrlog Marian, eliberate de 
către Universitatea Politehnică din Bucu-
rești, Facultatea de Inginerie Mecanică și 
Mecatronică.




