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OFERTE SERVICIU
l Fabrică de cherestea din județul 
Hunedoara, lângă Hațeg, anga-
jează muncitori calificați și necalifi-
cați, salariul 2.500-3.000Lei/lună. 
Relații la tel.0744.665.656.

l Primăria Glina- judeţ Ilfov orga-
nizează în data de 07.09.2019 
concurs recrutare pentru postul de 
îngrijitor. Detalii la 021.467.12.14.

l Compania Noodle Pack anga-
jeaza personal in Baneasa Shop-
ping City Casieri si lucratori 
comerciali - Minimum studii medii 
- Dorinta de a activa intr-o pozitie 
stabila - Dorinta de dezvoltare 
personala Salariu motivant cuprins 
intre 2000 - 2200 lei net (in mana) 
Contact 0735061107.

l Magnetic Scorpion Portugalia 
angajeaza Lacatusi Constructori 
Navali SudoriCO2/ Sablatori si 
Vopsitori Data de start: Imediata 
Oferta salariala: incepand de 
2100€-2300€ fara alte deduceri 
OFERIM: -O masa la pranz. 
-Contract de munca pe termen 
lung, care respecta in totalitate 
legislatia Portugheza; -Transport 
international asigurat de Magnetic 
Scorpion; -Cazare si utilitati asigu-
rate de Magnetic Scorpion; 
CERINTE:  -Exper ienta  in 
domeniu naval (constructii noi si/ 
sau reparatii). Pentru mai multe 
informatii ne puteti contacta la 
urmatoarele numere de telefon: 
+40740576873 sau +351/920474390 
sau email: cv@magnetic-scorpion.
pt.

l Administrația Zonei Libere 
Giurgiu SA, prin Consiliul de 
Administrație, organizează în baza 
OUG 109/2011, privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările și comple-
tările ulterioare, și a normelor 
metodologice aprobate privind HG 
722/2016, recrutarea și selecția 
pentru posturile de director 
general, director comercial și 
director economic ale societății. 
Relații privind derularea și depu-
nerea dosarelor de candidați se 
regăsesc pe site-ul: www.zlg.ro.

l Școala Gimnazială nr. 1 Moara 
Vlăsiei, cu sediul în jud. Ilfov, com. 
Moara Vlăsiei, Șoseaua Eroilor, nr. 
127,  organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a unui post contractual vacant 
de secretar șef (O.U.G. 90/ 2017, 
încadrându-ne la excepții- post 
unic), studii superioare, vechime în 
muncă minim 3 ani. Înscrierile se 
fac la sediul instituţiei, serviciul 

secretariat, în perioada 24-29 
august 2018 (în zilele lucrătoare), în 
intervalul orar 12:00- 16:00. 
Concursul se va organiza la sediul 
Școlii Gimnaziale nr. 1 Moara 
Vlăsiei, conform calendarului 
următor: -31 august 2018, ora 
10:00- selecția dosarelor de 
înscriere; -05 septembrie 2018, ora 
10:00- proba scrisă; -05 septembrie 
2018, ora 15:30- proba practică; -06 
septembrie 2018, ora 10:00- proba 
interviu. Informații suplimentare 
se pot obţine la tel. 0212672139 (în 
intervalul orar 12:00-16:00).

l Institutul de Cercetări Socio-U-
mane Sibiu, cu sediul în Bd.Victo-
riei, nr.40, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a postului de 
cercetător științific I, cu jumătate 
de normă, în domeniul istorie, 
specialitatea: istoria orașelor. 
Concursul  se  va desfășura 
conform Statutului Academiei 
Române, Legii nr.319/08.07.2003 și 
a Ordinului nr.6129/20.12.2016. 
Dosarele de concurs se depun, în 
termen de 30 de zile de la data 
apariției anunțului, la secretariatul 
Institutului până în data de 11 
septembrie 2018, ora 16.00. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
secretariatul Institutului de Cerce-
tări  Socio-Umane Sibiu,  la 
tel.0269.212.604, de luni până 
vineri, între orele 8.00-16.00, sau 
pe site-ul Institutului: www.
icsusib.ro.

l Spitalul Orășenesc Găești, cu 
sediul în localitatea Găești, strada 
13 Decembrie, nr.170, judeţul 
Dâmboviţa, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tual vacante: asistent medical gene-
ralist -Laborator Analize Medicale; 
număr posturi: 2 posturi, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 07 septembrie 2018, ora 
09.00; -Proba practică în data de 10 
septembrie 2018, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 12 septembrie 
2018, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: școală postliceală 
sanitară; -vechime în specialitatea 
postului: minim 3 ani vechime în 
specialitate. 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 Orășenesc Găești. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spital 
Orășenesc Găești, persoană de 
contact: economist Marinescu 
Graţiela, telefon: 0245.711.189, fax: 
0245.711.028.

l Primăria Comunei Șuletea, 
Judeţul Vaslui, organizează în data 
de 12 septembrie 2018, ora 9.00 
-proba practică, 12 septembrie 
2018, ora 10.00 -proba scrisă, și în 
data de 14 septembrie 2018, ora 
10.00 -proba interviu, concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de inspector, grad 
profesional principal, clasa I 
-Compartiment agricol din cadrul 
compartimentului de specialitate al 
primarului comunei Șuletea, 
j u d e ț u l  Va s l u i ,  c o n f o r m 
H.G.nr.611/2008. Condiţii de parti-
cipare: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în specialitatea agro-
nomie sau economie, vechime de 
minim 5 ani în specialitatea studi-
ilor, cunoștinţe operare PC, nivel 
mediu, dovedite în urma unui 
certificat. Dosarele se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-

cării anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a. Relaţii 
suplimentare la tel.: 0235.426.784, 
persoană contact: Tănase Filip, 
secretarul comunei.

l Colegiul Naţional „Ion Minu-
lescu”, cu sediul în localitatea 
Slatina, str.Basarabilor, nr.33, 
judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Bucătar: 1, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 07.09.2018, 
ora 9.00; -Proba practică în data de 
07.09.2018, ora 10.30; -Proba 
interviu în data de 07.09.2018, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii medii -școală profesională/
liceu de specialitate; -vechime în 
specialitate de minimum 5 ani. 
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 Colegiului 
Naţional „Ion Minulescu”. Relaţii 
suplimentare la sediul Colegiului 
Naţional  „Ion Minulescu”, 
tel.0249.414.171, unde se va ţine și 
concursul, persoană de contact: 
P â r v u  M i h a e l a ,  t e l e f o n : 
0769.631.355, fax: 0249.413.081, 
e-mail: colegiulionminulescu@
yahoo.com

l Colegiul Naţional „Ion Minu-
lescu”, cu sediul în localitatea 
Slatina, str.Basarabilor, nr.33, 
judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de: -Îngrijitor: 2, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 07.09.2018, 
ora 9.00; -Proba practică în data de 
07.09.2018, ora 10.30; -Proba 
interviu în data de 07.09.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la 
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concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-școală profesională sau studii 
medii; -vechime în muncă de 
minimum 1 an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Colegiului Naţional „Ion 
Minulescu”. Relaţii suplimentare la 
sediul Colegiului Naţional „Ion 
Minulescu”, tel.0249.414.171, unde 
se va ţine și concursul, persoană de 
contact: Pârvu Mihaela, telefon: 
0769.631.355, fax: 0249.413.081, 
e-mail: colegiulionminulescu@
yahoo.com.

l Primăria Ciocănești, cu sediul în 
localitatea Ciocănești, sat Ciocă-
nești, str.Cantacuzino, nr.79, 
județul Dâmbovița, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de execuţie de referent, clasa III, 
grad profesional debutant -Biroul 
financiar-contabil, conform Legii 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ționarilor publici, consolidată 2009. 
Concursul se va desfășura astfel, la 
sediul instituției: -Proba scrisă în 
data 12 septembrie 2018, ora 10.00; 
-Interviul în data de 14 septembrie 
2018, ora 14.00. Condiții de partici-
pare: Candidații trebuie să îndepli-
nească  condiț i i l e  generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ționarilor publici,®®, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunțului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei Ciocă-
nești, judeţul Dâmboviţa. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Ciocănești, 
judeţul Dâmboviţa, persoană de 
contact: Stoica Mădălina -secre-
tarul comisiei ,  telefon/fax: 
0245.261.336, e-mail: primaria_
ciocanesti@yahoo.co.in.

l Orașul Vlăhița, cu sediul în 
Vlăhița, str.Turnătorilor, nr.20, 
județul Harghita, organizează 
concurs de recrutare aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014, un 
post Expert (Agent de turism) 
debutant -post contractual vacant 
temporar pe perioadă determinată 
în cadrul Aparatului de specialitate 
al Primarului Orașului Vlăhița 
„Centrul Național de Informare și 
Promovare Turistică”: 1 post 
-Expert (Agent de turism) debutant 

-post contractual vacant temporar 
pe perioadă determinată. Condiții 
generale de participare la concurs: 
condiții prevăzute la art.3 din HG 
286/2011. Condiții specifice: 1)
studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul turism; 2)
certificat care atestă calificarea ca 
agent sau ghid de turism; 3)cunoș-
tințe de operare pe calculator- 
Word, Excel ,  Power Point, 
Internet; 4)abilități de comunicare; 
5)capacitate de lucru în echipă. 
Concursul constă în trei etape 
succesive, după cum urmează: a)
selecția dosarelor de înscriere; b)
proba scrisă; c)interviul în cadrul 
căruia se testează abilitățile, aptitu-
dinile și motivația candidaților. Se 
pot prezenta la următoarea etapă 
numai candidații declarați admiși 
la etapa precedentă. Concursul se 
va organiza la sediul Primăriei 
Orașului Vlăhița în data de 
31.08.2018, ora 10.00, proba scrisă; 
03.09.2018, ora 12.00, interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs pot 
f i  depuse până la data de 
23.08.2018, ora 13.00, la registra-
tura Primăriei Orașului Vlăhița 
(secretariat). Informații suplimen-
tare se pot obține la telefonul/fax 
nr.0266.246.635, adresa de mail: 
office@primariavlahita.ro sau la 
compartimentul de Resurse 
Umane, persoană de contact: 
Márton Ferenc, inspector resurse 
umane.

l Agenția Județeană pentru Plăți 
și Inspecție Socială Prahova orga-

nizează concurs în vederea ocupării 
unui post de expert extern, în afara 
organigramei, pe perioadă determi-
nată, care să facă parte din echipa 
de implementare a proiectului 
„INTESPO - Înregistrarea Tine-
rilor în Evidențele Serviciului 
Public de Ocupare, contract de 
finanțare POCU/2/3/113589, astfel: 
• în data de 10.09.2018, ora 900 - 
proba scrisă;  • în data de 
14.09.2018, ora 900 – interviul.  
Atât proba scrisă cât și interviul se 
vor desfășura la sediul institutiei 
din str. Nicolae Iorga, nr. 1 Ploiesti. 
Condiţi i le  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 infor-
matii, precum si documentatia 
privind înscrierea la concurs se 
obtin de pe site-ul Agenției Jude-
țene pentru Plăți și 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  pr in 
mandatar, cu procură autentificată, 
în perioada 13 august – 24 august 
2018, după următorul program: de 
luni până joi între orele 08.30 – 
17.00 și vineri între orele 08.30 - 
14.30 la Secretariatul AJPIS 
Prahova.

l Central National de Calificare si 
Instruire Feroviara – CENAFER, 
organizeaza concurs pentru 

ocuparea urmatoarelor posturi: - 
Expert  gradul IA - Serviciul 
Mișcare Comercial - 2 posturi; - 
Expert gradul  IA – Serviciul Mate-
rial Rulant  - 1 posturi specialitatea 
Tractiune; - Expert gradul IA - 
Serviciul Infrastructură  -  1 post 
specialitatea Instalatii; - Expert 
gradul IA -Serviciul Infrastructura 
- 1 post specialitatea Linii; - Expert 
gradul IA -Serviciul Formare 
Profesionala si Metodologie - 1 post 
specialitatea tractiune; - Expert  
gradul IA - Serviciul Resurse 
Umane - 1 post; - Expert gradul  IA 
– Serviciul Dezvoltare Comercial -1 
post; - Expert gradul IA - Serviciul 
Programare Contracte- 1 post; 
Expert gradul IA –Biroul SSM –
SU- 1 post; Expert gradul II –
Serviciul Acte Studii- 1 post; 
Referent gradul IA-Serviciul 
Formare Profesionala-1 post. 
Conditii: -studii superioare de 
specialitate, -vechime in speciali-
tate 7 ani pentru Expert IA, Refe-
rent IA  si 4 ani in specialitate 
pentru Expert II. Concursul se va 
desfasura in data  de 11.09.2018 
ora 10:00 la sediul CENAFER, din 
Calea Grivitei nr. 343  sector 1. 
Data limita de depunere a dosa-
relor : 05.09.2018, ora 16:00. Infor-
matii suplimentare pe pagina de 
internet: www.cenafer.ro. Persoana 
de contact : doamna Nica Rozalia, 
tel. 0758.886.123.

l Oficiul Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat, cu 
sediul în București, str.Mureș, nr.4, 
sector 1, CUI: 15085226, organi-

zează concurs pentru ocuparea a 
trei posturi contractuale din cadrul 
instituţiei, în conformitate cu 
H.G.nr. 286/2011, modificată și 
completată de H.G.nr. 1027/2014: 
Denumirea posturilor: 1.consilier de 
securitate a informaţiilor -1 post 
vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: superioare, studii universi-
tare finalizate cu diplomă de licenţă 
în domeniul tehnic; -vechime în 
specialitate necesară ocupării 
postului: nu se solicită; 2.consilier de 
securitate a informaţiilor -1 post 
vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: superioare, studii universi-
tare finalizate cu diplomă de licenţă; 
-vechime în specialitate necesară 
ocupării postului: nu se solicită. 3.
referent de securitate a informaţiilor 
-1 post vacant contractual pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: medii; -vechime în 
specialitate necesară ocupării 
postului: nu se solicită. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: 
Proba scrisă: în data de 10.09.2018, 
ora 09.00 la sediul ORNISS. Proba 
practică: -nu este cazul. Proba de 
interviu: -nu este cazul. Data limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este 10 zile de la afișare, respectiv 
până la data de 31.08.2018, ora 
12.00, la sediul ORNISS. Date 
contact: tel. 021.207.51.24 doamna 
Dumitru Cristiana.
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CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Anticariat Aurora cumpărăm 
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică, 
icoane vechi, manuscrise, auto-
grafe, statuete, porțelan, diverse 
obiecte vechi, vederi vechi româ-
nești. Deplasare la domiciliu. 
0751.221.166.

CITAȚII  
l Numitii: Cziple Iuon, Cziple 
Iuon, Cziple Iuon, Cziple Iuon, 
Cziple Iuon, Cziple Iuon si Cziple 
Ianos, sunt chemati la Judecatoria 
Sighetu Marmatiei, la data de 
30.10.2018, in calitate de parati, in 
dosar nr. 280/307/2018, avand ca 
obiect uzucapiune.

l Sturdza  Alexandru este citat la 
Judecătoria Iași, în calitate de 
pârât, la sala 3, complet C21 F, 
pentru data de 17 septembrie 2018, 
o ra  8 .30 ,   în  dosaru l  nr. 
37052/245/2017, având ca obiect 
”fond funciar - constatare nulitate 
titlu de proprietate”, reclamant 
fiind Crupenschi Alexandru.

l Dl. Buharu Constantin, cu 
domiciliu necunoscut, moștenitor 
al defunctului Buharu Gheorghe, 
decedat la data de 05 septembrie 
2017, cu ultim domiciliu în mun. 
Pitești, Calea București nr. 2, bl. 2, 
sc. F, ap. 10, jud. Argeș, având cod 
numeric personal 1290321034969,  
este citat să se prezinte la sediul 
SPN Cîrstoiu Valerica și Cîrstoiu 
Marin, din municipiul Pitești, 
strada Smeurei nr. 4, judeţul Argeș, 
la data de 10.09.2018, ora 10,00, în 
vederea dezbaterii succesiunii 
defunctului Buharu Gheorghe, în 
dosarul succesoral nr. 92/2018.

l Bolțașiu Sorin, cu domiciliul în 
Via Fabiano Landi, 90, Roma, 
Italia este chemat în judecată de 

B R D  G S G  î n  d o s a r u l 
28724/215/2016 al Tribunalului 
Dolj la data de 14.08.2018, ora 
9.30, sala 4.

l Se citeaza numitul Fulop Fran-
c i s c  A d r i a n  i n  d o s a r u l 
10585/55/2018 aflat pe rolul judeca-
toriei Arad in calitate de parat,-
pentru data de 20.08.2018,dosar  
avanad ca obiect majorare pensie 
intretinere, reclamanta ienci paras-
chiva daniela in numele si pentru 
Minora Fulop Adriana Daniela.

DIVERSE  
l Via Insolv SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform incheierii 
din data de 03.08.2018 pronunţată 
de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, în 
dosarul nr.2639/93/2017*, anunţă 
deschiderea procedurii simplificate 
a falimentului debitoarei No Limit 
AMF Speed SRL sediul social: Loc. 
Popesti Leordeni, Str. Dr. Ghe. 
Costa-Foru, nr. 21, jud. Ilfov, 
CIF30247380, J23/1472/2012. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor nascute in cursul procedurii 
este 18.09.2018. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor 
este 28.09.2018. Termenul pentru 
afișarea tabelului definitiv este 
25.10.2018. Adunarea creditorilor 
are loc la data de 05.10.2018 ora 
15.00 la sediul lichidatorului judi-
ciar.

l În conformitate cu prevederile 
Legii Apelor nr.107/1996, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
societatea RCS-RDS SA, cu sediul 
social în strada Dr.Staicovici, nr.75, 
Forum 2000 Building, Faza I, Etaj 
2, tel/fax: 031.400.44.40, intențio-

nează să solicite de la AN “Apele 
Romane” București, aviz de gospo-
dărire a apelor/aviz de amplasa-
ment, pentru realizarea lucrărilor 
„subtraversare dunare cu canali-
zație fibră optică”, amplasate în 
extravilan comuna Vadeni, Județul 
Brăila și extravilan comuna I.C. 
Brătianu, Județul Tulcea. Această 
investiție este nouă. Persoanele care 
doresc să obțină informații supli-
mentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa menționată. Persoanele care 
doresc să transmită observații, 
sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului sau la adresa 
RCS-RDS SA, tel/fax: 031.400.44.40 
după data 07.08.2018.

l SC Ecosystima Construct SRL, 
proprietar al terenului situat în 
orașul Bragadiru, strada Unirii, 
nr.83, nr.cad.118996, CF: 118996, în 
suprafaţă de 26.395mp, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a Avizului 
Favorabil pentru documentaţia 
PUZ -„Obţinerea avizului de opor-
tunitate și întocmirii documentaţie 
PUZ în vederea construirii unui 
ansamblu mixt-locuire colectivă și 
servicii”. Documentaţia a fost 
depusă pentru consultare la Consi-
liul Judeţean Ilfov la data de 
06.08.2018. Observaţii/comentarii 
se primesc în scris la Direcţia de 
Urbanism din cadrul Consiliului 
Judeţean Ilfov, strada Gheorghe 
M a n u ,  n r. 1 8 ,  s e c t o r  1 
(tel.021.212.56.93), în termen de 22 
zile de la data publicării anunţului.

NOTIFICĂRI  
l Legal Office Insolv IPURL, în 
calitate de administrator judiciar al 
SC Metal Stam SRL, cu sediul în 
Brașov, str, Livezilor, nr. 10, biroul1, 
judeţ Brașov, CUI 31132826, 
desemnat prin sentinţa civilă nr. 
974/sind/31.07.2018 a Tribunalului 
Brașov pronunţată în dos. nr. 
2418/62/2018, prin prezenta noti-
fică celor interesaţi deschiderea 

procedurii generale a insolvenţei 
reglementată de legea nr. 85/2014. 
Termenul limită de înregistrare a 
cererilor de admitere a creanţelor 
14.09.2018. Termenul de  comuni-
care a tabelului preliminar 
05.10.2018. Termenul de definiti-
vare a tabelului 30.10.2018. Credi-
torii pot depune declaraţii de 
creanţă la dosarul nr. 2418/2018 al 
Tribunalului Brașov.

LICITAȚII  
l Subscrisul CI Briac Ion CII, cu 
sediul în Caransebeș, str.Mihai 
Viteazul, nr.8, ap.1, județul 
Caraș-Severin, în calitate de lichi-
dator a SC Colazi Com SRL, 
Globul Craiovei, în faliment, scoate 
la vânzare prin licitație publică, 
bunul mobil- autoturism marca 
Daewoo Espero, an fabricatie 1997, 
1.796cmc, în stare nefuncțională, la 
prețul de pornire al licitației de 
6.753Lei (fără TVA). Licitația 
publică va avea loc în data de 
05.09.2018, ora 10.00 de la sediul 
social al lichidatorului judiciar.
Informatii suplimentare la tel 
0744669068.

l Regia Publică Locală a Pădu-
rilor Săcele RA, având sediul social 
în Săcele, P-ţa Libertăţii nr.17 și 
punct de lucru în Săcele, str.
F a g u l u i  n r. 4 6 ,  t e l e f o n : 
0268/274.056, fax: 0268/274.059, 
e-mail: rplp_sacele@yahoo.com, 
organizează în data de 14.09.2018, 
ora 12:00, la punctul de lucru, lici-
taţie publică cu strigare de masă 
lemnoasă pe picior din posibilitatea 
anului de producţie 2018. Licitaţia 
este organizată și se va desfășura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea  Guvernulu i  nr. 
715/2017. Data și ora organizării 
preselecţiei: 11.09.2018, ora 12:00. 
Data și ora limită pînă la care 
poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie și înscrierea la 
licitaţiei: 10.09.2018, ora 16:00. 

Lista partizilor care se licitează, 
preţurile de pornire ale licitaţiei și 
pasul de licitare pentru fiecare 
partidă sunt afișate la sediul orga-
nizatorului , pe site-ul www.rplpsa-
c e l e . r o  ș i  s i t e - u l  w w w.
ocoalederegim.ro. Pentru partizile 
neadjudecate precum și pentru cele 
la care contractele nu s-au încheiat 
în termenul legal, se va organiza o 
nouă licitaţie la o dată stabilită de 
RPLP Săcele RA. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la 
sediul RPLP Săcele RA, începând 
cu data de 01.09.2018. Documen-
tele ce se vor depune cu ocazia 
preselecţiei vor respecta prevederile 
H.G. 715/2017 și ale H.G. 470/2014, 
cu modificările și completările ulte-
rioare. Pentru informaţii și date 
suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei: persoană 
de contact ing. Sipos Attila, tel: 
0749/086.670, e-mail: rplp_sacele.@
yahoo.com

l Anunţ de participare la concesio-
nare prin licitatie publica: 1.Infor-
matii generale privind concedentul: 
Consiliul  Local Babadag; Cod 
fiscal: 4508533; Adresa: Judetul 
Tulcea, Orasul Babadag, Str.Repu-
blicii , Nr.89, Nr. tel:  0240/561 012, 
fax: 0240/562 939 ;e-mail :urba-
nism@primaria-babadag.ro. 2. 
Informatii generale privind obiectul 
concesiunii: - teren cu suprafata de 
353 mp situat in extravilanul 
orasului; - teren cu suprafata de 490 
mp situat pe str. Daciei F.N.; 3. 
Informatii privind documentatia de 
atribuire: 3.1. orice persoana intere-
sata are dreptul de a solicita si de a 
obtine documentatia de atribuire, 
punerea la dispozitia  oricarei 
persoane interesate care a inaintat o 
solicitare in acest sens, a unui exem-
plar din documentatia de atribuire 
se realizeaza in mod direct, neres-
trictionat si deplin, prin mijloace 
electronice sau pe suport de hartie. 
3.2. Compartimentul responsabil 
din cadrul concedentului : Biroul 
Urbanism din cadrul Primariei 
orasului Babadag, str.Cabanei nr.5. 
3.3. Documentatia de atribuire se 
pune la dispozitia solicitantilor in 
mod gratuit. 3.4. Data limita pentru 
solicitarea clarificarilor 23.08.2018. 
4. Informatii privind ofertele: 4.1 
Data limita de depunere a ofertelor: 
04.09.2018, ora 09,00 la secretariatul 
Primariei orasului Babadag, str. 
Republicii, nr.89, Babadag, jud. 
Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de 
deschidere va avea loc in data de 
04.09.2018, ora 10.00 la sediul 
Primariei orasului Babadag, str. 
Republicii, nr.89. 6.Informatii 
privind instanta competenta in solu-
tionarea litigiilor aparute:contesta-
tiile se depun in termen de 5 zile de 
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la comunicarea rezultatului proce-
durii la sediul concedentului,menti-
onat la punctual 1, iar actiunea in 
justitie se introduce la sectia de 
contencios administrativ  a Tribuna-
lului Tulcea in termen de 30 zile. 7. 
Data transmiterii anuntului de atri-
buire catre institutiile abilitate in 
vederea publicarii: 10.08.2018.

l Anunţ de participare la licitatie 
pentru vanzare prin licitatie publica: 
1.Informatii generale privind 
proprietarul: Consiliul Local 
Babadag; Cod fiscal: 4508533; 
Adresa: Judetul Tulcea, Orasul 
Babadag, Str.Republicii, Nr.89, Nr. 
tel: 0240/561 012, fax: 0240/562 939; 
e - m a i l :  u r b a n i s m @ p r i m a -
ria-babadag.ro. 2. Informatii gene-
rale privind obiectul vanzarii: - teren 
cu suprafata de 43 mp situat pe str.
Republicii nr. 81; - teren cu supra-
fata de 724 mp  situat pe str.Garii 
FN; - teren cu suprafata de 117 mp 
situat pe str. M. Viteazu nr. 3A; 3. 
Informatii privind documentatia de 
atribuire: 3.1. orice persoana intere-

sata are dreptul de a solicita si de a 
obtine documentatia de atribuire, 
punerea la dispozitia  oricarei 
persoane interesate care a inaintat o 
solicitare in acest sens, a unui exem-
plar din documentatia de atribuire 
se realizeaza in mod direct, neres-
trictionat si deplin, prin mijloace 
electronice sau pe suport de hartie. 
3.2. Compartimentul responsabil 
din cadrul proprietarului : Biroul 
Urbanism din cadrul Primariei 
orasului Babadag, str.Cabanei nr.5. 
3.3. Documentatia de atribuire se 
pune la dispozitia solicitantilor in 
mod gratuit. 3.4. Data limita pentru 
solicitarea clarificarilor este 
23.08.2018. 4. Informatii privind 
ofertele: 4.1 Data limita de depunere 
a documentelor : 04.09.2018, ora 
10,00 la secretariatul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, 
nr.89, Babadag, jud. Tulcea, in 1 
exemplar. 5. Sedinta de deschidere 
va avea loc in data de 05.09.2018, 
ora 10.00 la sediul Primariei orasului 
Babadag, str. Republicii, nr.89. 6.
Informatii privind instanta compe-

tenta in solutionarea litigiilor aparu-
te:contestatiile se depun in termen 
de 5 zile de la comunicarea rezulta-
tului procedurii la sediul proprieta-
rului,mentionat la punctual 1, iar 
actiunea in justitie se introduce la 
sectia de contencios administrativ  a 
Tribunalului Tulcea in termen de 30 
zile. 7. Data transmiterii anuntului 
de atribuire catre institutiile abilitate 
in vederea publicarii: 10.08.2018.

l Primăria Municipiului Alexan-
dria, cu sediul în str. Dunării nr.139, 
cod fiscal 4652660, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria 
nr. 50/28.02.2018, organizeazã 
procedura de negociere directă în 
scopul concesionării unui teren în 
suprafaţă de 5233,00 m.p., aparţi-
nând domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, 
situat în strada Drum de Centura, 
nr. 23, CV 125. Perioada de concesi-
onare este de 49 ani. Începerea 
negocierii directe va avea loc la 
data de 29.08.2018, orele 11:00, la 

sediul Primăriei Municipiului 
Alexandria, iar ofertele se primesc 
la registratura Primăriei Munici-
piului Alexandria, pânã în preziua 
datei de începere a negocierii 
directe, orele 16:00, într-un singur 
exemplar în limba română. Docu-
mentaţia de atribuire poate fi 
studiată şi achiziţionată, contra 
cost, la sediul Primăriei Munici-
piului Alexandria, Serviciul Gestio-
nare Patrimoniu Public si Privat, 
tel. 0247317732, int.132, fax. 
0247317728. Împotriva licitaţiei se 
poate face contestaţie în condițiile 
prevazute de Legea 554/2004, a 
contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Clarificările privind proce-
dura de negociere directă se pot 
obţine maxim până la data de 
23.08.2018.

PIERDERI  
l Pierdut atestat taxi pe numele 
Bechet Cristian –Ionuț eliberat de 
ARR Dolj. Îl declar nul.

Kleada Art SRL, cu sediul în 
Bucureşti, sect.3, Bdul Unirii, 
nr.68, Bl.K2, Sc.1, Et.7, Ap.26, 
având CUI: 28704472, înregis-
trată la ORCT Bucureşti sub nr. 
J40/7854/2011, prin adminis-
trator, declarăm pierdut Certifi-
catul de înregistrare la Registrul 
Comerțului al societății în 
original. Îl declarăm nul.

l Pierdut chitanţier al firmei  SC 
Albalact SA cu numărul 1951301- 
1951350 cu chitanţe încasate de la 
1951301- 1951329, în zona Dristor.

l Pierdut contract de închiriere nr. 
RLC 1061 pe numele de Schubert 
Harry, eliberat de SC Rom –Vila 
SA, imobil situat în str. Frumoasa 
nr. 4, sector 1. 

l Pierdut atestat ADR Colete, 
atestat marfă CPC atestat agaba-
ritic seria 8922, eliberate de ARR 
Mehedinţi pe numele Vraspir 
Gheorghe. Le declară nule.


