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➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l II Istrate A. Parsachiva angajează 
cameristă și îngrijitor spații hoteliere 
pentru pensiune în loc. Mahmudia, jud. 
Tulcea. Cerințe: calificare, experiență în 
turism, engleză. Interviul va avea loc în 
Mahmudia la sediul pensiunii. Pentru 
r e l a ț i i  s u p l i m e n t a r e  s u n a ț i  l a 
0745174371.

l ISJ Dâmbovița scoate la concurs câte 
un post de responsabil financiar în 
cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645 
și Proiectului POCU /73/6/6/104753. 
Informații suplimentare pe pagina web: 
http://www.isj-db.ro/ și la sediul ISJ 
Dâmbovița.

l Regia Autonomă Municipală „RAM” 
Buzău organizeaza selecţie prin concurs 
pentru ocuparea postului de director 
general  în  perioada 14.02.2019-
25.03.2019. Detalii privind organizarea 
selecţiei se pot obţine de la sediul Regiei 
Autonome Municipale „RAM” Buzău, 
str.Unirii, bl. 13AB sau pe site-ul: www.
rambuzau.ro.

l Hotel Sunrise localitate Crisan, 
judetul Tulcea angajeaza: Ospatar, 
Barman- preparator, Bucatar, Sef 
receptie, Camerista hotel, Maseur, 
Ingrijitor spatii hoteliere. Candidatii 
pot depune Curriculum Vitae pe 
adresa de email: office@dina-
mic-construct.com Cerinte: Studii 
medii/ calificare. Cunoasterea limbii 
engleze nivel mediu. Capacitate de 
organizare si planificare a activita-
tilor curente Beneficii: Pachet sala-
rial atractiv Mediu de lucru placut si 
profesionist. Toate candidaturile vor 
fi analizate cu obiectivitate si in 
deplina confidentialitate, in baza 
C.V. si a altor documente transmise, 
in data de 17 ianuarie 2019 la sediul 
firmei. Relatii suplimentare la 
telefon 0748870412.

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.53/2003 Codul muncii -republicată, 
Legea-cadru nr.153/2017, privind salari-
zarea personalului plătit din fonduri 
publice, Titlul I din HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, HG nr.355/2007, 
privind supravegherea sănătăţii lucră-
torilor, Ordinului MAI nr.291/2011, 
pentru aprobarea Normelor metodolo-
gice privind supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor din MAI, Procedurii 
PS-001-DM-RU nr.4244380 din 
03.10.2013, privind algoritmul și 
responsabilităţile personalului implicat 
în activitatea de examinare medicală 
pentru încadrarea personalului contrac-
tual în unităţile MAI, toate cu modifică-
rile și completările ulterioare, și având 
în vedere Memorandumul cu tema 
Aprobarea deblocării unor posturi 
vacante în Ministerul Afacerilor 
I n t e r n e ,  î n r e g i s t r a t  c u  n r. 
20963/30.10.2017, Institutul de Studii 
pentru Ordine Publică, cu sediul în 
București, Şoseaua Olteniţei, nr.158-
160, sector 4, scoate la examen/concurs, 
în vederea încadrării din sursă externă, 
pe perioadă nedeterminată, 1 post de 
muncitor calificat IV-I (bucătar) în 
cadrul Biroului intendenţă, poziţia 125 
din statul de organizare al unităţii. Nu 
se solicită vechime în muncă și/sau în 
specialitate. Pentru a putea participa la 
concurs/examen, candidaţii trebuie să 
fie absolvenţi ai învăţământului obliga-
toriu și să deţină calificare profesională 
ca bucătar în condiţiile legii. Înscrierile 
și depunerea dosarelor de candidat se 
fac  la  s ed iu l  ins t i tu ţ i e i ,  în t re 
15-29.01.2019, orele 08.00-14.00. 
Concursul se va desfășura la sediul 
ISOP, astfel: -18.02.2019, ora 10.00 
-proba practică; -28.02.2019, ora 10.00 
-interviul. Relaţii suplimentare privind 
condiţiile de participare și documentele 
necesare înscrierii se pot obţine la sediul 
instituţiei, pe pagina de internet: http://
isop.mai.gov.ro, pe portalul: posturi.
gov.ro, precum și la nr. telefon: 
021.332.48.67, interior: 20.185, în zilele 
lucrătoare, între orele 10.00-14.00.

l Instituția Prefectului -Județul 
Caraș-Severin organizează, la sediul din 
Reșița, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, 
județul Caraș-Severin, în data de 14 
februarie 2019, concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante de consilier, clasa I, 

grad profesional superior, la Comparti-
mentul Aplicarea Actelor cu Caracter 
Reparatoriu al Serviciului Verificarea 
Legalității Actelor, a Aplicării Actelor 
Normative și Contenciosul Adminis-
trativ, și consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior, la Compartimentul 
Resurse Umane al Serviciului Financiar 
Contabil din cadrul Instituției Prefec-
tului -Județul Caraș-Severin. Condiţii 
generale: candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată în 
anul 2007, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţii specifice pentru: 
consilier, clasa I, grad profesional supe-
rior, la Compartimentul Aplicarea 
Actelor cu Caracter Reparatoriu: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor absolvite: minim 7 
ani. Condiţii specifice pentru: consilier, 
clasa I, grad profesional superior, la 
Compartimentul Resurse Umane: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
științe administrative, științe economice 
sau științe juridice; -vechime în speciali-
tatea studiilor absolvite: minim 7 ani. 
Instituţia publică și termenul la care se 
depun dosarele de înscriere: Instituția 
Prefectului -Județul Caraș-Severin, 
Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1, în 
termen de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, potrivit art.49 și art.156 
din Hotărârea de Guvern nr.611/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, 
respectiv în perioada 14 ianuarie 2019-4 
februarie 2019. Data, ora și locul organi-
zării concursului: Proba scrisă în data de 
14 februarie 2019, ora 11.00, la sediul 
Ins t i tuț ie i  Prefectu lu i  -Județu l 
Caraș-Severin, Reșița, Piața 1 Decem-
brie 1918, nr.1, iar interviul va avea loc 
la o dată ulterioară, comunicată în lista 
de afișare a rezultatelor probei scrise, cu 
respectarea prevederilor art.56 alin.
(1)-(2) din Hotărârea de Guvern 
nr.611/2008, pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea cari-
erei funcționarilor publici, cu modifică-
r i l e  ș i  comple tăr i l e  u l t e r ioare . 
Bibliografia și actele solicitate pentru 
dosarele de înscriere sunt afișate la 
sediul Instituției Prefectului -Județul 
Caraș-Severin, Reșița, Piața 1 Decem-
brie 1918, nr.1, judeţul Caraș-Severin, și 
publicate pe pagina internet a Instituției 
Prefectului -Județul Caraș-Severin: 
(http://cs.prefectura.mai.gov.ro). Relaţii 
suplimentare la sediul Instituției Prefec-
tului -Județul Caraș-Severin, Reșița, str.
Piața 1 Decembrie 1918, nr.1, telefon: 
0255.219.023,  fax:  0255.219.023, 
persoană de contact: Baltă Ana Vasilica 
-consilier, clasa I, grad profesional supe-
rior -Compartimentul Resurse Umane.

l Şcoala Gimnazială Comuna Dumbră-
viţa, cu sediul în localitatea Dumbrăviţa, 
strada Petofi Sandor, nr.29, judeţul 
Timiș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: numele funcţiei: îngrijitor, număr 
posturi: 2; numele funcţiei: muncitor cu 
atribuţii de fochist, număr posturi: 1; 
numele funcţiei: informatician, număr 
p o s t u r i :  0 , 5 0 ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 

desfășura astfel: -Proba practică în data 
de 13.02.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 15.02.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Numele funcţiei: îngrijitor: 
-studii: generale sau medii; -vechime: nu 
e cazul; -disponibilitate pentru munca în 
două schimburi; -disponibilitate pentru 
desfășurare de activităţi în weekend; 
Numele funcţiei: muncitor cu atribuţii 
de fochist: -studii: medii; -vechime: 1 an; 
-calificare pentru instalator încălzire 
centrală; -disponibilitate pentru munca 
în două schimburi; -disponibilitate 
pentru desfășurare de activităţi în 
weekend; Numele funcţiei: informati-
cian: -studii: universitare; -vechime: 1 
an; -disponibilitate pentru munca în 
două schimburi; -disponibilitate pentru 
desfășurare de activităţi în weekend. 
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 Şcolii Gimnaziale 
Comuna Dumbrăviţa. Relaţii suplimen-
tare la sediul Şcolii Gimnaziale Comuna 
Dumbrăviţa, persoană de contact: 
Nicola Adrian, telefon: 0741.060.461, 
e-mail: nicola.adi@gmail.com.

l Primăria Oraș Balș, judeţul Olt, orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea a două funcții publice de 
execuție vacante în conformitate cu 
prevederile Hotărârii nr.611/2008, astfel: 
1 post vacant inspector debutant 
-Compartiment protecţia mediului. 
Condiţii specifice de participare: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
Protecţia Mediului; -postul nu necesită 
vechime în specialitatea studiilor. -1 post 
vacant inspector principal -Comparti-
ment securitate și sănătate în muncă. 
Condiţii specifice de participare: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -minimum 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice; -docu-
mente care atestă efectuarea unor 
specializări în domeniul securităţii și 
sănătăţii în muncă. Candidații vor înde-
plini condițiile prevăzute la art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 
Concursul va avea loc în data de 
14.02.2019, ora 10.00 -proba scrisă și în 
data de 19.02.2019, ora 10.00 -interviul. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
Primăriei, Compartiment Resurse 
U m a n e ,  r e s p e c t i v  î n  p e r i o a d a 
14.01.2019-04.02.2019. Bibliografiile se 
afișează la sediul Primăriei Orașului 
Balș, judeţul Olt, și pe site-ul Primăriei 
Orașului Balș: www.primariabals.eu. 
Relații suplimentare se pot obține la 
telefon: 0249.450.145.

l În conformitate cu prevederile Hotă-
rârii Guvernului nr.286/2011 și ale Hotă-
râri i  Guvernului  nr.1027 din 11 
noiembrie 2014, Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Harghita, cu sediul în munici-
piul Miercurea-Ciuc, str.Tudor Vladimi-
rescu, nr.34-36, judeţul Harghita, 
organizează concurs pentru încadrarea, 
cu recrutare din sursă externă, a unui 
număr de 2 posturi vacante de personal 

contractual din cadrul unității după cum 
urmează: administrator I și operator 
controlor date III-I. În vederea partici-
pării la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească cumulativ condiţiile gene-
rale conform art.3 din HG nr.286/2011, 
actualizată, și să fie absolvenţi de studii 
liceale cu diplomă de bacalaureat. Nu 
este necesară vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării posturilor. 
Înscrierea candidaţilor și depunerea 
dosarelor de concurs se face la sediul 
IPJ  Harghi ta ,  până  la  data  de 
30.01.2019, inclusiv, iar până la data de 
26.02.2019, dosarul de înscriere va fi 
completat cu fișa de aptitudine în 
muncă. Concursul se va desfășura la 
sediul Inspectoratului de Poliţie Jude-
ţean Harghita și va consta în următoa-
rele etape succesive: proba scrisă în data 
de 12.03.2019, ora 11.00, și proba 
interviu în data de 18.03.2019, ora 11.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0266.205.112 și pe site-ul: www.
hr.politiaromana.ro, secţiunea Carieră.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Ilfov, cu sediul în municipiul București, 
strada Fabrica de Glucoză nr. 5-7, Sector 
2, organizează concurs/ examen prin 
recrutare din sursă externă, pentru 
ocuparea unui post de personal contrac-
tual, respectiv, muncitor calificat IV-I 
(fochist). Candidaţii trebuie să fie absol-
venţi de: școală de arte și meserii/ școală 
profesională având una din următoarele 
calificări profesionale: instalații sanitare, 
termoventilații și/ sau instalații electrice 
sau de liceu având calificarea profesio-
nală de tehnician instalator pentru 
construcţii sau de școală postliceală/ 
școală de maiștri având calificarea 
profesională de maistru instalator în 
construcţii; -3 ani vechime în muncă; -2 
ani vechime în specialitate în calificarea 
profesională corespunzătoare studiilor 
absolvite; -apt medical și psihologic; 
-autorizatie valabilă eliberata de ISCIR 
pentru activitatea de fochist; -să fie apți 
medical și psihologic, să aibă 3 ani 
vechime în muncă și 2 ani în speciali-
tatea studiilor. Cererile de înscriere a 
candidaților și dosarele de concurs, în 
volum complet se depun la  Inspecto-
ratul de Poliţie Judeţean Ilfov -Serviciul 
Resurse Umane, până la data de 
28.01.2019 (inclusiv), ora 14.00, iar 
concursul va avea loc în data de 
20.02.2019, proba scrisă, începând cu 
ora 10.00 și 25.02.2019, proba interviu, 
începând cu ora 10.00. Persoana de 
contact :  Ştefan Fel ic ia ,  te lefon 
021/2333874 sau int.15057.

l Primăria Jilava din Județul Ilfov 
scoate la concurs următoarele funcții 
publice de execuție vacante specifice și 
generale, pentru ocuparea cărora trebu-
iesc îndeplinite următoarele condiții: 1. 
Condiţii de participare la concurs pentru 
funcția publică de execuție, specifică, 
vacantă de Polițist local, clasa III, grad 
profesional asistent din cadrul Compar-
timentului Disciplina în Construcţii și 
Afișajul Stradal, din cadrul Serviciului 
Public Poliție Locală. Condiţii generale: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, r(2) cu modificările și 
completările ulterioare; Condiţii speci-
fice: -studii  medii absolvite cu diploma 
de bacalaureat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 6 luni; -aviz psiho-
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logic pentru port armă şi permis auto 
categoria B; -cunoştinţe limba engleză 
nivel mediu  dovedite prin deținerea de 
documente care să ateste  competențele 
dobândite; 2. Condiţii de participare la 
concurs pentru funcția publică de 
execuție, specifică, vacantă de Polițist 
local, clasa I, grad profesional principal 
din cadrul Compartimentului Protecția 
Mediului, din cadrul Serviciului Public 
Poliție Locală; Condiţii generale: Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată 2, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii speci-
fice: -studii  universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării  funcţiei  publice: 
minimum 5 ani; -aviz psihologic pentru 
port armă şi permis auto categoria B; 
-cunoştinţe limba engleză nivel mediu  
dovedite prin deținerea de documente 
care să ateste  competențele dobândite; 
3. Condiţii de participare la concurs 
pentru funcția publică de execuție, 
specifică, vacantă de Polițist local, clasa 
I, grad profesional principal din cadrul 
Compartimentului Activitate Comer-
cială, din cadrul Serviciului Public 
Poliție Locală. Condiţii generale: Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată 2, cu modificările şi 
completările ulterioare; Condiţii speci-
fice: -studii  universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ştiinţe juridice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum  5 ani; -curs securi-
tate şi sănătate în muncă dovedit  prin 
deținerea de certificat de absolvire; -aviz 
psihologic pentru port armă şi permis 
auto categoria B; -cunoştinţe limbă 
engleză nivel mediu  dovedite prin deți-
nerea de documente care să ateste  
competențele dobândite; 4. Condiţii de 
participare la concurs pentru funcția 
publică de execuție, specifică, vacantă 
de Polițist local, clasa I, grad profesional 
asistent din cadrul Compartimentului 
Evidența persoanelor, din cadrul Servi-
ciului Public Poliție Locală; Condiţii 
generale: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată 2, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Condiţii specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -curs perfectionare/ specializare în 
acte de stare civilă şi evidența persoa-
nelor dovedite  prin deținerea de docu-
mente just if icative;  -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 1 an;  
-aviz psihologic pentru port armă şi 
permis auto categoria B; -cunoştinţe 
limbă străină  nivel mediu  dovedite prin 
deținerea de documente care să ateste  
competențele dobândite; 5. Condiţii de 
participare la concurs pentru funcția 
publică de execuție, vacantă de Expert, 
clasa I, grad profesional asistent din 
cadrul Compartimentului Cadastru şi 
Fond Funciar,  din cadrul Structurii 
Arhitect Șef: Condiţii generale: Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată 2, cu modificările şi 
completările ulterioare; Condiţii speci-
fice: -studii  universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
specializarea masuratorii terestre şi 
cadastru; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an; 6. Condiţii de 
participare la concurs pentru funcția 

publică de execuție, vacantă de Expert, 
clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Biroului Buget, Finanțe, Conta-
bilitate: Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată 2, cu modificările şi 
completările ulterioare; Condiţii speci-
fice: -studii  universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă in 
stiinte economice; -curs de perfectionare 
de consultanta fiscala dovedit cu  docu-
mente justificative; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 7 ani; -cunoş-
tinţe limba engleză nivel mediu  dove-
dite prin deținerea de documente care să 
ateste  competențele dobândite; 7. 
Condiţii de participare la concurs 
pentru funcția publică de execuție, 
vacantă de Expert, clasa I, grad profesi-
onal superior din cadrul Biroului Buget, 
Finanțe, Contabilitate: Condiţii gene-
rale: Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată 2, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; Condiţii 
specifice: -studii  universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă  în 
ştiinţe economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum  7 ani; 8. Condiţii 
de participare la concurs pentru funcția 
publică de execuție, vacantă de Expert, 
clasa I, grad profesional asistent din 
cadrul Compartimentului Inspecție 
Fiscală şi Recuperare Creanțe, din 
cadrul Serviciului Impozite şi Taxe 
Locale: Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată 2, cu modificările şi 
completările ulterioare; Condiţii speci-
fice: -studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ştiinţe economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 1  an; -cunoştinţe 
limba engleză nivel mediu  dovedite prin 
deținerea de documente care să ateste  
competențele dobândite; 9. Condiţii de 
participare la concurs pentru pentru 
funcția publică de execuție, vacantă de 
Expert, clasa I, grad profesional asistent 
din cadrul Compartimentului Stabilire, 
Constatare şi Impunere, din cadrul 
Serviciului Impozite şi Taxe Locale: 
Condiţii generale: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republi-
cată 2, cu modificările şi completările 
ulterioare; Condiţii specifice: -studii  
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul  
administraţiei publice; -curs perfecţio-
nare în managementul impozitelor şi 
taxelor locale dovedite  prin deținerea de 
documente justificative; -cunoştinţe  
operare PC- nivel bază dovedite prin 
deținerea de documente justificative; 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării  funcţiei  publice: 
minimum 1 an; 10. Condiţii de partici-
pare la concurs pentru funcția publică 
de execuție, vacantă de Expert, clasa I, 
grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului Urmărire Contracte 
şi Proiecte Europene, din cadrul Biro-
ului Investiții, Achiziții şi Proiecte 
Europene: Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată 2, cu modificările şi 
completările ulterioare; Condiţii speci-
fice: -studii  universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ştiinţe economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 7  ani; -cunoştinţe  
operare PC- nivel bază dovedite prin 
deținerea de documente justificative; 11. 
Condiţii de participare la concurs 
pentru funcția publică de execuție, 
vacantă de Expert, clasa I, grad profesi-
onal debutant  din cadrul Comparti-
mentului Urmărire Contracte şi Proiecte 
Europene, din cadrul Biroului Investiții, 
Achiziții şi Proiecte Europene: Condiţii 
generale: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată 2, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Condiţii specifice: -studii  universitare 
de l icenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: nu este necesar; -cunoştinţe 
limba engleză nivel mediu  dovedite prin 
deținerea de documente care să ateste  
competențele dobândite; -cunoştinţe  
operare PC- nivel bază dovedite prin 
deținerea de documente justificative; 12. 
Condiţii de participare la concurs 
pentru funcția publică de execuție, 
vacantă de  Consilier Juridic, clasa I, 
grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului Juridic: Condiţii 
generale: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată 2, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Condiţii specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă  in stiinte juridice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 7 ani; 
-curs perfectionare/ specializare în 
medierea conflictelor  dovedite  prin 
deținerea de documente justificative; 13. 
Condiţii de participare la concurs 
pentru pentru funcția publică de 
execuție, vacantă de  Consilier, clasa I, 
grad profesional asistent din cadrul 
Compartimentului Registratură şi 
Relaţii cu Publicul: Condiţii generale: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată 2, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; Condiţii 
specifice: -studii  universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă  în 
ştiinţe economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 1 an; -cunoştinţe 
operare PC- nivel bază dovedite prin 
deținerea de documente justificative; 14. 
Condiţii de participare la concurs 
pentru funcția publică de execuție, 
vacantă de Consilier, clasa I, grad profe-
sional debutant din cadrul Comparti-
mentului  Evidența  Persoanelor, 
Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidența a Persoanelor: Condiţii gene-
rale: Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată 2, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; Condiţii 
specifice: -studii  universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: nu este 
necesar; -cunoştinţe  operare PC- nivel 
bază dovedite prin deținerea de docu-
mente justificative; Concursul va avea 
loc la sediul Primăriei comunei Jilava 
din Șos. Giurgiului, nr.279, comuna 
Jilava Județul Ilfov. Proba scrisă se va 
susține în data de 20.02.2019  ora 12.00. 
Interviul se va susține într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Dosarele de 

înscriere vor fi  depuse de  în perioada  
14.01.- 04.02.2019, în termen de 20 zile 
de la data apariţiei anunţului în Moni-
torul Oficial al României, partea a III-a, 
la sediul sediul Primăriei Jilava, şos. 
Giurgiului nr.279, comuna Jilava, 
Judeţul Ilfov la Compartimentul 
Resurse Umane şi Formare Profesio-
nală, tel./ fax: 0214570115/0214571171, 
e-mail: primaria_jilava@yahoo.com, 
persoana de contact doamna Ene 
Gabriela, care asigură secretariatul 
comisiei de concurs şi poate fi contactată 
la numărul de telefon 0214570115/
int.104. Dosarul de  înscriere la concurs, 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din 
Hotărârea Guvernului nr.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei func-
ţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare.

CITAŢII
l Se citează eventualii succesibili/
moştenitori pentru a participa la dezba-
terea succesiunii defunctului Bakos 
Tiberiu, decedat la data de 20.07.2018, 
fost cu ultim dom. în Mun.Braşov, Str.
Hărmanului, nr.61, Jud.Braşov. Dezba-
terea va avea loc în data de 22.01.2019, 
ora 10.00, la sediul Marin Ion, Ion 
Cătălin şi Duțu Carmen-Anca din 
Braşov, Calea Bucureşti, nr.46, Bl.S21, 
Sc.A, Ap.1.

l Numiții Pop Vaszalie, Papp Vaszily, 
Hotye Palaga, Papp Vaszili şi Hotca 
Plaguta sunt chemați în calitate de 
pârâți la Judecătoria Sighetu Marmației 
în dosar nr. 1766/307/2018 la data de 
22.01.2019, în contradictoriu cu recla-
mantul Hotea Bogdan Vasile pentru 
uzucapiune. 

l Numiții Davidovics Zisel, Roth Regina, 
Roth Iuda, Roth Aranca, Roth Maria, 
Roth Fani, Roth Etel, Roth Martin, Roth 
Gheza sunt chemați în calitate de pârâți 
cu domiciliu necunoscut, precum şi Mihai 
Vasile la Judecătoria Sighetu Marmației în 
dosar nr. 1689/307/2018 la data de 
13.02.2019, în contradictoriu cu recla-
mantii Mihai Daniel şi Mihai Marcel 
pentru uzucapiune.

l Se citează Vartolomei Sebastian, 
Vartolomei Anastasia soția lui Barta 
Dumitru, Vartolomei Marina, Varto-
lomei Silvia soția lui Rus Larion la 
Judecătoria Năsăud în ziua de 06 
februarie 2019 ora 8:30, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 3471/265/2017 în 
proces cu Bobb Floarea s.a, având ca 
obiect succesiune s.a.

l Se citează Avram Nicolae, Avram 
Mihai, Avram Domnița căs. cu Pop 
Grigore, Todica George la Judecătoria 
Năsăud în ziua de 06 februarie 2019 ora 
8:30, în calitate de pârâți în dosarul nr. 
3473/265/2017 în proces cu Avram 
Sorin, având ca obiect succesiune s.a.

l Se citează Pinti Ioan lui Floarea, Pinti 
Floaria, Pinti Ioan lui Andrei, Pintii 
Titiana, Pinti Ilie, Tincuța Trifilia, 
Herția Catrina nasc. Zăgreanu, Crăciun 
Ioan lui Dumitru la Judecătoria Năsăud 
în ziua de 30 ianuarie 2019 ora 8:30, în 
calitate de pârâți  în dosarul nr. 
1629/265/2018 în proces cu Andreş 
Floare, având ca obiect succesiune s.a.

l Se citează Ghesner Mihaela, Mic 
Sanda la Judecătoria Năsăud în ziua de 
12 februarie 2019 ora 8:30, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 2158/265/2016 în 
proces cu Bulz Iacob s.a, având ca obiect 
succesiune s.a.

l Se citează Scurtu Vasile, Pop Condrate 
lui Ieronim şi soția născută Scurtu Maria, 
Scurtu Iacob, Scurtu Sidor, Scurtu Elisa-
beta sl. Rus Macedon, Scurtu Firoana sl. 
Scurtu Nicolae, Scurtu Maria căsătorită 
Pop Ionica, Scurtu George lui Vasile, 
Scurtu Vasile lui Vasile, Scurtu Paraschiva 

sl Călini Ioan, Scurtu Lucreția sl. Rus 
Dumitru, Scurtu Szanfira sl Rus Ioan la 
Judecătoria Năsăud în ziua de 29 ianuarie 
2019 ora 8:30, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 2876/265/2018 în proces cu 
Strugari Ionela Maria s.a, având ca obiect 
succesiune s.a.

l Vieriu Andreea, Vieriu Mădălina, 
Vieriu Ionuţ, Vieriu Georgiana, Vieriu 
Petrişor, Palade Mihaela şi Ozbek 
Simona, sunt citaţi la termenul din 
23.01.2019, în calitate de pârâţi, în 
dosarul 1544/297/2018 al Judecătoriei 
Săveni, având ca obiect “succesiune”.

l Se citează: Radu Ricu, Radu Tudorel, 
Radu Constantin, Radu Ica şi Radu 
Zina, domiciliați în Tulcea, în cauza 
succesorală privind defunctul Radu 
Gheorghe, decedat 20.12.2008, ultimul 
domiciliu Făgăraşu Nou, la BIN 
Mariana Mocanu din Babadag pentru 
termen 16 Ianuarie 2019, la ora 9.00.

l Dujac Marioara, domiciliată în 
Marginea, este citată în data de 
30.01.2019 la Judecătoria Rădăuți, ora 
9.00, în dosar nr.3334/285/2018, în cali-
tate de pârâtă, în proces cu Dujac 
Ștefan, având ca obiect divorț.

l Numita Ciobanu Maria, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Topo-
loveni, Str.Parcului, nr.10A, Bl. P40, Sc. 
B, Et.1, Ap.4, județul Argeş, este citată 
la Judecătoria Topoloveni pe data de 
04.02.2019, ora 09.00, completul C1, în 
c a l i t a t e  d e  i n t i m a t  î n  d o s a r u l 
nr.1324/828/2018, în procesul de decla-
rarea judecătorească a morţii  cu 
petentul Ciobanu Gheorghe.

l Se citează în calitate de pârâti, cu 
domiciliu necunoscut, numiții Tahi 
Iuliana şi Mehes Alexandru, în dosarul 
având numârul 8535/271/2018, la Jude-
cătoria Oradea, pentru termenul din 
data de 14.02.2019, orele 12:00, camera 
8, în contradictoriu cu reclamanții 
Nyakacska Ladislau şi Nyakacska Sița, 
având drept obiect uzucapiune.

l Citaţie emisă la 11 decembrie 2018. 
Dobra Vasile, cu domiciliul în localitatea 
Păuliş, nr.348, jud.Arad, este chemat în 
instanţă, camera Sala 1, Complet c 03, 
în data de 13 februarie 2019, ora 09.00, 
dosar nr. 1205/250/2018, în calitate de 
pârât, în proces cu Nan Zina, în calitate 
de reclamant. În caz de neprezentare a 
părţilor, se va putea trimite un înscris, 
judecata urmând a se face în lipsă. Prin 
înmânarea citaţiei, sub semnătură de 
primire, personal ori prin reprezentant 
legal sau convenţional ori prin funcţio-
narul sau persoana însărcinată cu 
primirea corespondenţei pentru un 
termen de judecată, cel citat este 
prezumat că are la cunoştinţă şi terme-
nele de judecată ulterioare aceluia 
pentru care citaţia i-a fost înmânată.

l Cetățeanul Cotovanu Tatiana anunţă 
pe cetăţeanul Cotovanu Vadim, născut 
la 01.08.1978, în sat.Tomai (Republica 
Moldova), domiciliat în Republica 
Moldova, r.Leova, sat.Tomai, că este 
chemat în calitate de pârât la Tribunalul 
Iaşi, pe adresa din România, jud.Iaşi, 
mun.Iaşi, str.Elena Doamna, nr.1A, 
Secția I Civilă, camera S.II -etaj II, în 
data de 25.02.2019, ora 09.00, în dosarul 
civil nr.2819/99/2016, în proces cu Coto-
vanu Tatiana privind recunoaşterea 
efectelor hotărârii judecătoreşti de 
decădere din drepturile părinteşti faţă 
de minorul Cotovanu Mihail, emisă de 
instanţele din Republica Moldova, pe 
teritoriul României, examinat de 
completul civ d1.

DIVERSE
l D-na Pop Carmen-Mariana, d-l Pop 
Virgil-Emil şi d-l Muşeteanu Andrei prin 
SC Urban Plan Concept SRL, având 
sediul în str.Solidarităţii, nr.17-19, loca-
litatea Bragadiru, titular al planului/
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programului PUZ- Imobil clădire cu 
funcţiunea mixtă având regim de înăl-
ţime S+P+2E+3ER din oraş Voluntari, 
şos.Pipera-Tunari, Tarla 9, Parcela 
232/1, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consultată 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, din Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, de luni până joi, între orele 
9.00-13.00. Observaţii/comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul 
A P M  I l f o v  ( t e l . 0 2 1 . 4 3 0 . 1 5 . 2 3 , 
021.430.14.02), în termen de 15 zile de la 
data publicării anunţului.

l Această informare este efectuată de 
OMV Petrom SA / Expert Petroleum 
Solutions SRL titular al proiectului 
“lucrări de suprafață, foraj şi echipare 
de suprafață sonda 710 Bilteni” cu 
sediul în Bucureşti str. Coralilor, nr. 22, 
Sector 1, J40/8302/23.10.1997, CUI 
1590082, ce intentioneza să solicite de la 
Administrația Bazinala de Apa Jiu, aviz 
de gospodărire a apelor pentru reali-
zarea lucrărilor de “lucrări de suprafață, 
foraj şi echipare de suprafață sonda 710 
Bilteni”, propus a fi amplasat în extravi-
lanul Comunei Bilteni, jud. Gorj. 
Această investiție este nouă. Ca rezultat 
al procesului de producție nu vor rezulta 
ape uzate. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare. Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de gospo-
dărire a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menționată. Persoanele 
care doresc să transmită observații, 
sugestii şi recomandări se pot adresa 
solicitantului sau la SC Expert Serv 
SRL, cu sediul în str. Mihai Eminescu, 
nr. 7, et.1, Ploieşti, jud. Prahova, cod 
poştal 100329, tel/fax: 0244-513233.  

l Societatea Unirii Trading Car SRL, 
cod unic de înregistrare 32422887. Noti-
ficare privind deschiderea procedurii 
generale a insolvenței Nr. 10/11.01.2019. 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 
4556/105/2018, Tribunalul Prahova, 
Secția a II-a Civilă.de Contencios Admi-
nistrativ şi Fiscal. Judecător sindic: 
Dinu Bianca. 2. Arhiva/registratura 
instanței: Adresa: Ploieşti, str. Văleni, nr. 
44, jud. Prahova. 3. Debitor: Unirii 
Trading Car SRL, Cod de identificare 
fiscală 32422887, sediul social în 
Campina, str. Vasile Alexandri, nr. 8, 
Sub.1, Camera 2, jud. Prahova, număr 
de ordine în registrul comerțului 
J29/1708/2013. 4. Administrator judi-
ciar: CII Petcu Viorica, Cod de identifi-
care fiscală RO 20856009, sediul social 
în Ploieşti, str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, 
ap. 2, jud. Prahova. Număr de înscriere 
în tabloul practicienilor în insolvență 
RFO II- 0033, tel/fax. 0244513366, 
0743023634, E-mail cabav.petcu@gmail.
com. 5. Subscrisul Cabinet Individual de 
Insolvență Petcu Viorica,în calitate de 
administrator judiciar al debitorului 
Unirii Trading Car SRL, conform 
Sentinței nr. 923/2018 din data de 14 
Decembrie 2018 pronunțată de Tribu-
nalul Prahova, secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în 
dosarul nr. 4556/105/2018, în temeiul 
art. 45 alin. 1 lit. d, şi art. 73 din Legea 
85/2014 privind procedurile de preve-
nire a insolvenței şi de insolvență noti-
fică: 6. Deschiderea procedurii generale 
a insolvenței împotriva debitorului 
Unirii Trading Car SRL conform 
Sentinței nr. 923/2018 din data de 
14.12.2018 pronunțată de Tribunalul 
Prahova, Secția a II-a Civilă, de Conten-
cios Adminsitrativ şi Fiscal în dosar nr. 
4556/105/2018. 1. Creditorii debitorului 
Unirii Trading Car SRL trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa credala a 
acesteia prin depunerea cererii de admi-
tere a creanței în condițiile următoare: 1. 
Termenul limită pentru înregistrarea 

cererilor de admitere a creanțelor 
asupra averii debitoarei, conform art. 
100 alin. 1 lit. b din Legea 85/2014 este 
28.01.2019; În temeiul art. 102 coroborat 
cu art. 114 din Legea 85/2014 nedepu-
nerea cererii de admitere a creanței 
până la termenul limită stabilit de 
instanță atrage decăderea creditorului 
din drepturile privind creanță pe care o 
deține împotrivă debitorului. 2. Alte 
termene stabilite prin hotărârea de 
deschidere a procedurii: -termenul 
limită pentru depunerea de către credi-
tori a opozițiilor în 10 zile de la primirea 
notificării şi termenul limită pentru 
soluționarea opozițiilor de 10 zile după 
formularea cererii. -termenul limită 
pentru verificarea creanțelor,întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preli-
minar al creanțelor,potrivit art. 100 alin. 
1  l i t .  c  d in  Legea 85/2014 este 
18.02.2019. -termenul limită pentru 
definitivarea tabelului creanțelor 
conform art. 100 lit. d din Legea 85/2014 
este 15.03.2019. 7. Adunarea credito-
rilor. Se notifică faptul că prima 
Adunare a creditorilor va avea loc la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, 
ap.  2 ,  jud.  Prahova în  data  de 
25.02.2019,ora 13,30 cu următoarea 
ordine de zi: -prezentarea situației debi-
torului; -constituirea Comitetului credi-
torilor; -confirmarea administratorului 
judiciar cu o retribuție de 1000 lei lunar 
plus TVA şi un procent de 5% plus TVA 
din sumele distribuite în procedura. 
Creditorii pot fi reprezentați în adunare 
prin împuterniciți cu procură specială 
autentică sau, în cazul creditorilor buge-
tari şi al celorlalte persoane juridice, cu 
delegație semnată de conducătorul 
unității. Creditorii vor putea vota şi prin 
corespondență. Scrisoarea prin care îşi 
exprimă votul semnată de creditor sau 
înscrisul în format electronic căruia I s-a 
încorporat, ataşat ori asociat,semnătura 
electronică extinsă, pot fi comunicate 
prin orice mijloace, până în ziua şi ora 
fixate pentru exprimarea votului, admi-
nistratorului judiciar. Deschiderea 
procedurii generale a insolvenței se 
notifică şi Oficiului Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul Prahova 
pentru efectuarea mențiunii. 8. Infor-
mații suplimentare: 1. În vederea 
înscrierii la masa credala este necesar să 
se completeze şi să se transmită la Tribu-
nalul Prahova, pentru dosarul nr. 
3377/105/2018, cererea de înscriere a 
creanței în tabelul preliminar cu respec-
tarea dispozițiilor art. 104 din Legea 
85/2014 privind procedurile de preve-
nire a insolvenței şi de insolvență. 2. 
Cererea de înscriere a creanței în tabelul 
preliminar va fi însoțită de documente 
justificative ale creanței şi actele care 
atesta constituirea de garanții, în copii 
certificate. 3. Cererea de înscriere a 
creanței şi documentele care o însoțesc 
vor fi depuse la dosar la registratura 
instanței sau prin poştă pe adresă 
instanței în dublu exemplar, unul pentru 
a fi comunicat administratorului judi-
ciar şi unul pentru a rămâne la dosarul 
instanței,cu mențiunea că exemplarul 
pentru administratorul judiciar poate fi 
comunicat în mod direct acestuia ,prin 
poştă, la adresă indicată în prezenta 
notificare. Cererea ce va rămâne la 
dosarul instanței va fi însoțită de dovada 
plătii taxei judiciare de timbru în sumă 
de 200 lei. 4. Toate înscrisurile depuse la 
dosar pot fi consultate la arhiva Tribu-
nalului Prahova. Restricții pentru credi-
tori: De la data deschiderii procedurii se 
suspendă de drept toate acțiunile judi-
ciare, extrajudiciare sau măsurile de 
executare silită pentru realizarea crean-
țelor asupra averii debitorului. (art. 75 
din Legea 85/2014). 

ADUNARI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al S.C. “ 
Antrepriza de Construcţii Montaj Nr. 1” 
(ACM 1) S.A., convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor în 
ziua de 29.01.2019, ora 10,00 la sediul 

societăţii din Bdul Ion Mihalache Nr. 
323A, sector 1, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Împuternicirea  d-lui OPRIŞAN 
ION în calitate de DIRECTOR cu 
puteri depline şi Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie, să semneze toată 
documentaţia cu privire la TRAN-
ZACŢIA între Societate şi următoarele 
părţi: Eusma Rom Building SRL, 
Eusma Rom Development SRL, ROM 
BI PROIECT SRL, Prestige Trading 
SRL şi Galic Prod SRL. 2. Diverse. În 
cazul în care nu se întruneşte cvorumul, 
a doua A.G.O.A. va avea loc în ziua de  
31.01.2019 în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

l Convocare: Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. ”GIRUETA” S.A., 
persoană juridică română, având CIF 
477558, atribut fiscal RO şi număr de 
ordine la  Registrul  Comerţului 
J23/1589/2004, cu sediul în comuna 
Jilava, Sos. Giurgiului nr.3-5, judeţul 
Ilfov, în temeiul prevederilor Actului 
Constitutiv al societăţii şi a prevederilor 
art.117 din Legea 31/1990 republicată, 
Convoacă Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor societăţii pentru 
data de 14.02.2019, ora 12,00. Şedinţa 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor vor avea loc la sediul socie-
tăţii din comuna Jilava, Şos. Giurgiului 
nr.3-5, judeţul Ilfov. La Adunarea Gene-
rală Extraordinară sunt invitaţi să 
participe toţi acţionarii af laţi în 
evidenţa Registrului Acţionarilor şi 
Registrului de Acţiuni la data de 
04.02.2019. Pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare, sunt înscrise 
următoarele probleme: 1. Aprobarea 
modificării art. 6 din Actul constitutiv 
al societăţii privind schimbarea dome-
niul principal de activitate şi activitatea 
principală, astfel: „Art. 6. Obiectul de 
activitate al societatii este: -Domeniul 
principal de activitate– cod CAEN 439– 
Alte lucrări speciale de construcţii; 
-Activitatea principal- cod CAEN 4399- 
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 
-Alte activităţi: •cod CAEN 2433- 
Producţia de profile obţinute la rece; 
•cod CAEN 2511– Fabricarea de 
constructii metalice si parti componente 
ale structurilor metalice; •cod CAEN 
2822- Fabricarea echipamentelor de 
ridicat şi manipulat; •cod CAEN 2830- 
Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru 
agricultură şi exploatări forestiere; •cod 
CAEN 2892- Fabricarea utilajelor 
pentru extracţie şi construcţii; •cod 
CAEN 3311- Repararea articolelor 
fabricate din metal; •cod CAEN 3312- 
Repararea maşinilor; •cod CAEN 
3319– Repararea altor echipamente; 
•cod CAEN 3320– Instalarea masinilor 
şi echipamentelor industriale; •cod 
CAEN 3513- Distribuţia energiei elec-
trice; •cod CAEN 3514- Comerciali-
zarea energiei electrice; •cod CAEN 
3522- Distribuţia combustibililor gazoşi, 
prin conducte; •cod CAEN 3523- 
Comercializarea combustibililor gazoşi, 
prin conducte; •cod CAEN 3530- 
Furnizarea de abur şi aer condiţionat; 
•cod CAEN 4110- Dezvoltare (promo-
vare) imobiliară; •cod CAEN 4120- 
Lucrări de construcţii a clădirilor 
rezidenţiale şi nerezidenţiale; •cod 
CAEN 4212- Lucrări de construcţii a 
căilor ferate de suprafaţă şi subterane; 
•cod CAEN 4213- Construcţia de 
poduri şi tuneluri; •cod CAEN 4221- 
Lucrări de construcţii a proiectelor 
utilitare pentru f luide; •cod CAEN 
4222- Lucrări de construcţii a proiec-
telor utilitare pentru electricitate şi 
telecomunicaţii; •cod CAEN 4299- 
Lucrări de construcţii a altor proiecte 
inginereşti n.c.a.; •cod CAEN 4311- 
Lucrări de demolare a construcţiilor; 
•cod CAEN 4312- Lucrări de pregătire 
a terenului;  •cod CAEN 4329- Alte 
lucrări de instalaţii pentru construcţii; 
•cod CAEN 4520- Întreţinerea şi repa-
rarea autovehiculelor; •cod CAEN 
4669- Comerţ cu ridicata al altor maşini 
şi echipamente; •cod CAEN 4671- 
Comerţ cu ridicata al combustibililor 
solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor 

derivate; •cod CAEN 4730- Comerţ cu 
amănuntul al carburanţilor pentru 
autovehicule în magazine specializate; 
•cod CAEN 4931- Transporturi urbane, 
suburbane şi metropolitane de călători; 
•cod CAEN 4939- Alte transporturi 
terestre de călători n.c.a.; •cod CAEN 
4941- Transporturi rutiere de mărfuri; 
•cod CAEN 4942- Servicii de mutare; 
•cod CAEN 5221-  Activităţi de servicii 
anexe pentru transporturi terestre; •cod 
CAEN 5590- Alte servicii de cazare; 
•cod CAEN 6810- Cumpărarea şi 
vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 
•cod CAEN 6820- Închirierea şi subîn-
chirierea bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate; •cod CAEN 7111- Acti-
vităţi de arhitectură; •cod CAEN 7112- 
Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea; •cod CAEN 
7410- Activităţi de design specializat; 
•cod CAEN 7490- Alte activităţi profe-
sionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; •cod 
CAEN 7732- Activităţi de închiriere şi 
leasing cu maşini şi echipamente pentru 
constructii; •cod CAEN 7739- Activităţi 
de închirierea şi leasing cu alte maşini, 
echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.; 
•cod CAEN 7810-  Activităţi ale agenţi-
ilor de plasare a forţei de muncă; •cod 
CAEN 7820- Activităţi de contractare, 
pe baze temporare, a personalului; •cod 
CAEN 7830- Servicii de furnizare şi 
management a forţei de muncă; •cod 
CAEN 8230-  Activităţi de organizare a 
expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; 
•cod CAEN 8299- Alte activităţi de 
servicii suport pentru întreprinderi 
n.c.a.; •cod CAEN 8532- Învăţământ 
secundar, tehnic sau profesional; •cod 
CAEN 8559- Alte forme de învăţământ 
n.c.a..” 2. Împuternicirea Preşedintelul 
Consi l iului  de Administraţie  să 
semneze, în forma actualizată, Actul 
Constitutuiv al societăţii ca urmare a 
modificărilor survenite. În situaţia în 
care Adunarea Generală nu va putea 
delibera şi vota în mod valabil o a doua 
Adunare Generală Extraordinară este 
convocată pentru ziua de 15.02.2019, la 
ora 12.00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Dupa publicarea convo-
cării, acţionarii reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunărilor generale, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convo-
cării, cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un proiect 
de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală; şi b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre, în termen de 15 
zile de la data publicarii convocării, 
pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale. Aceste drepturi pot fi 
exercitate numai în scris (transmise prin 
servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice). Se precizează că acţionarii 
ce vor fi împiedicaţi de anumite împre-
jurări să participe la Adunarea Gene-
rală vor putea mandata, în conformitate 
cu art.125 din Legea 31/1990 republi-
cată, printr-o procură specială o terţă 
persoană care să participe şi să voteze 
în numele lor şi pentru ei, în Adunarea 
Generală, în condiţiile legii. Procurile 
speciale pot fi ridicate de la sediul socie-
tăţii începând cu data convocării şi vor 
fi depuse spre înregistrare la secretari-
atul adunării până cel târziu la data de 
12.02.2019. Procurile speciale vor putea 
fi transmise spre înregistrare şi pe fax 
sau email în format pdf., reprezentantul 
acţionarului fiind obligat ca la data 
adunării generale să aibă asupra sa 
procura în original. Documentele 
privind problemele incluse în ordinea de 
zi a Adunării Generale pot fi consultate 
la sediul societăţii, începând cu data 
convocării. Documentele aferente 
şedinţelor, inclusiv propunerile de hotă-
râre şi procurile speciale pot fi obţinute 
de  la  dna.  Tapai  Mihaela– te l . 
021/4501761. Preşedintele Consiliului 
de Administraţie al S.C. GIRUETA 
S.A., Milos Jovicic.  

LICITAŢII
l Private Liquidation Group IPURL 
numit  l ichidator  în  dosarul  nr. 
7819/111/2009 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea 
ANDREX S.R.L., J05/2106/1993, CUI: 
4453985 scoate la vânzare prin licitație 
publică: teren cu casă unifamilială 
situată în municipiul Oradea, str. Cihe-
iului, nr. 138B, judeţul Bihor - preț de 
pornire 40.250,00 EURO. Licitația va 
avea loc în data de 30.01.2019, ora 12:00 
la sediul lichidatorului din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor 
care se va relua în cazul nevalorificării 
bunurilor în data de 06.02.2019, 
13.02.2019, 20.02.2019 şi 27.02.2019 în 
aceeaşi locație şi la aceeaşi oră. Partici-
panții vor depune 10% garanţie din 
valoarea bunului licitat. Caietul de 
sarcini (cost 500 RON) precum şi infor-
mații suplimentare se pot obține la: Tel: 
0359/463661 Fax: 0359/463662 Email: 
office@plginsolv.ro.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
cu datele de identificare din antet, repre-
zentată prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, în calitate de în calitate de 
lichidator judiciar al Conrad Electric 
SRL, desemnat prin sentința civilă nr. 
2078 din data de 11.04.2017, pronunțată 
în dosar nr. 19067/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti– Secția a VII-a 
Civilă, anunță scoaterea la vânzare a 
bunului imobil af lat în proprietatea 
Conrad Electric SRL constând în nuda 
proprietate asupra bunului imobil repre-
zentat de un apartament cu 3 (trei) 
camere şi dependințe  (hol, wc, dressing, 
baie, bucătărie, 3 balcoane) cu suprafața 
utilă de 73,19 mp înscris în CF nr. 
205989-CI-U12, cu nr. cadastral 205989-
CI-U12, în valoare totală de 32.550 
euro. Vânzarea bunului imobil aparți-
nând societății falite se va organiza în 
data de 28.01.2019 ora 14.00, prin lici-
tație publică cu strigare. În cazul în care 
bunul nu se va vinde la termenul de 
licitație stabilit, se vor mai organiza în 
zilele de 04.02.2019, 11.02.2019, 
18.02.2019, 25.02.2019, 04.03.2019, 
11.03.2019, 18.03.2019, 25.03.2019 şi 
01.04.2019, la aceeaşi oră, în acelaşi loc 
şi în aceleaşi condiții. Locul de desfăşu-
rare a licitațiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
Bucureşti, Bd. Mircea Vodă, nr. 35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de înscriere la lici-
tație menționate în caietul de sarcini, cel 
târziu până în preziua licitației, ora 
12.00. Date despre starea bunului, prețul 
acestuia, condițiile de înscriere la lici-
tație precum şi modul de organizare a 
acestora se pot obține din caietul de 
sarcini întocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achiziționa 
de la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Bd.Mircea Vodă, nr.35, bl. 
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul caie-
tului de sarcini este de 800 lei exclusiv 
TVA. Achiziționarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toți participanții 
la licitație. Relații suplimentare se pot 
obține la tel. 021.227.28.81.

l Debitorul SC De Fringhii Construcții 
Transporturi Daniel SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1. Stoc de marfă aflat în patri-
moniul societății debitoare, în valoarea 
de 105.487,13 Lei exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitaților  reprezintă 35% 
din valoarea de piață exclusiv TVA 
arătat în Raportul de evaluare. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO76 UGBI 
0000 8020 0329 3RON deschis la 
Garanti Bank SA -Ag. Ploieşti Mihai 
Viteazul 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 
Caietelor de sarcini şi a Regulamentelor 
de licitație pentru proprietățile imobi-
liare şi stocul de marfă, de la sediul 
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lichidatorului judiciar. Pentru stocul de 
marfă prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 25.01.2019, ora 15.00, 
iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data de 01.02.2019; 
08.02.2019; 15.02.2019; 22.02.2019, ora 
15.00. Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Ploiești, Str. Elena Doamna, 
Nr. 44A, Jud. Prahova. Pentru relații 
supl imentare  sunaț i  la  te lefon : 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare și vizio-
nare apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat 
și pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Drum Design Consult 
S.R.L. societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1. IPAD 2 
APPLE; 2. Ipad 2 Apple; 3. Laptop Acer;  
4. Telefon Iphone 4. Prețul caietului de 
sarcini pentru bunurile mobile aflate în 
proprietatea SC Drum Design Consult 
SRL este de 200 lei exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitaților pentru bunurile 
mobile aparținând SC Drum Design 
Consult SRL este de 1.656,6 lei exclusiv 
TVA reprezentând 60% din valoarea 
stabilită prin raportul de evaluare. Parti-
ciparea la licitație este condiționată de: 
- c o n s e m n a r e a  î n  c o n t u l  n r. 
RO54BREL0002001156560100 deschis 
la Libra Internet Bank, până la data și 
ora stabilite pentru ședința de licitație, a 
garanției de 10% din Prețul de pornire al 
licitației; -achiziționarea până la data și 
ora stabilite pentru ședința de licitație a 
caietului de sarcini ce se achită prin op 
în contul nr.  RO 43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la Ing Bank -Sucur-
sala Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL sau 
în numerar la sediul lichidatorului judi-
ciar din București, Str. Buzești, Nr.71 
Et.5  sector1. Lichidatorul judiciar a 
procedat la organizarea de licitații 
publice cu strigare, după cum urmează: 
Prima ședință de licitație a fost fixată la 
data de 28.01.2019, ora 14.00 iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații au fost 
fixate în data de 04.02.2019, 11.02.2019, 
18.02.2019, si 25.02.2019, ora 14.00. 
Toate ședințele de licitații se vor desfă-
șura la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din București, Str. Buzești, Nr. 71, 
et.5, sector 1. Pentru relații sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Anunțul poate fi vizualizat și 
pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Seliron SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Proprietate imobiliară consti-
tuită din clădiri C1 -spații birouri, având 
Sc -157,27mp., Scd -346,4mp., Sud 
-329mp. și  C2 -anexă,  având Sc 
-92,63mp., Sud -82,50mp. edificate pe 
teren în suprafață de 973mp., situată în 
Oraș Băicoi, Str. Republicii, Nr. 108, 
Județ Prahova. Preț pornire licitație 
125.000 euro exclusiv TVA; 2. Autoutili-
tară Ford Transit, an fabricație 2008, 
preț pornire licitație - 3.330,00 euro 
exclusiv TVA; 3. Autoutilitară Fiat 
Doblo, an fabricație 2006, preț pornire 
licitație -900,00 euro exclusiv TVA. 
-Prețul Caietului de sarcini pentru 
imobil 1.000,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul 
Regulamentului de Prețul pentru auto-
turisme este de 500,00 Lei exclusiv TVA.  
-Prețul de pornire al licitaților pentru 
proprietatea imobiliară și autoturisme 
aparținând societății debitoare Seliron 
SRL reprezintă 100% 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 Prețul este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO30 BREL 
0002 0018 0298 0100 deschis la Libra 
Internet Bank Sucursala Ploiești până la 
orele 14.00 am din preziua  stabilită lici-

taţiei, a garanției de 10% din Prețul de 
pornire a Prețului; -achiziționarea până 
la aceeași data a Caietului de sarcini și 
Regulamentului de Prețul pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliară și autoutilitare, 
prima ședință de Prețul a fost fixată în 
data de 21.01.2019, ora 11.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi în 
data  de  28 .01.2019;  04 .02 .2019; 
11.02.2019; 18.02.2019; 25.02.2019, 
04.03.2019; 11.03.2019, ora 10:00. Toate 
ședințele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiești, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, 
Județ Prahova. Pentru relații suplimen-
tare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Lunca, sat Lunca, nr.1, județul 
Bihor, cod fiscal: 4935186, telefon: 
0259.332.540, fax: 0359.814.413, e-mail: 
primarialunca@yahoo.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: supra-
fața de 1.353mp teren intravilan, identi-
ficat prin nr.50560, teren aparţinând 
domeniului public al comunei Lunca. 3. 
Informaţii privind documentaţia de atri-
buire: Documentaţia de atribuire a fost 
întocmită conform OUG nr.54/2006. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire poate fi 
cumpărată de la Primăria Comunei 
Lunca, la cerere. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Birou Secretar din cadrul Primăriei 
Comunei Lunca, sat Lunca, nr.1, județul 
Bihor. 3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Contravaloarea documenta-
ţiei este de 50Lei, iar garanţia de partici-
pare la licitaţie este de 100Lei și se achită 
la casieria Primăriei Comunei Lunca. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 31.01.2019, ora 09.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: Comuna Lunca, 
sat  Lunca,  nr.  1 ,  județul  Bihor. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
01.02.2019, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Lunca, sat Lunca, nr.1, județul 
Bihor. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exem-
plare: original+copie. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 04.02.2019, ora 
12.00, la sediul Primăriei Comunei 
Lunca, sat Lunca, nr.1, județul Bihor. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Bihor -Secția 
Contencios Administrativ, Oradea, 
Parcul Traian, nr.10, e-mail: tr-bihor-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 11.01.2019. 

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Consiliul Local al 
Comunei Bobicești, sat Bobicești, str.
Bobicești, nr.54, județul Olt, comuna 
Bobicești, cod fiscal: 4491148, telefon/
fax: 0249.455.501, e-mail: primaria@
bobicesti.ro. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: un spațiu în 
suprafață de 57,68 mp, cu destinația de 

funcționare farmacie, situat în imobilul 
„Clădire Dispensar Uman”, din satul 
Leotești, comuna Bobicești, județul Olt, 
proprietate publică a comunei Bobicești. 
3.Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: de la sediul Consiliului Local 
al Comunei Bobicești, județul Olt. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Caietul de sarcini poate fi ridicat 
la cerere de la sediul Consiliului Local al 
Comunei  Bobiceșt i ,  județul  Olt . 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Documentația se poate ridica de la 
Registratura comunei Bobicești, județul 
Olt. 3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: 20Lei, se achită la casieria 
instituției. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 28 ianuarie 2019, ora 
12.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 06  
februarie, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Consiliul Local 
al Comunei Bobicești, comuna Bobicești, 
sat Bobicești, str.Bobicești, nr.54, județul 
Olt. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele se 
depun în două plicuri închise și sigilate 
unul exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 06 
februarie 2019, ora 12.00, la sediul 
Consiliului Local Bobicești. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Olt, 
Slatina, str.Mânăstirii, nr.2, jud.Olt, cod 
poștal: 230038, telefon: 0249.414.989, 
0249.435.638, fax: 0249.437.370 -fax 
primire/înregistrare documente Regis-
tratură, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 11  ianuarie 2019.

l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str.B - dul Carol 
I, nr.73, jud.Mehedinţi, J25/173/1996, 
CIF: 8347596, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 5772/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL 
reprezentata de Popescu Emil, cu sediul 
in Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi, scoate la vânzare la 
preturi diminuate cu 40% fata de pretu-
rile stabilite prin raportul de evaluare 
conform hotararii adunarii creditorilor 
din data de 22.10.2018: - stoc rame de 
ochelari in suma de 81.576,00 lei; - stoc 
lentile de ochelari in suma de 164.124,00 
lei; - stoc accesorii ochelari in suma de 
1.128 lei; - obiecte de inventar in suma 
de 4.587,00 lei. Preţurile nu includ 
T.V.A. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile  descrise 
anterior, o reprezinta sentinta nr. 
707/2014 din data de 10.06.2014 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr.5772/101/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. 
Licitaţia va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data 
de 22.01.2019 orele 1500. - Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei și să achizi-
ționeze caietul de sarcină în suma de 
250,00 lei cu cel puțin 2(două) ore 
înainte de ora licitației. Contul unic de 
insolvență al debitoarei SC Ortoptimed 
SRL Drobe ta  Tr.  Sever in  e s t e : 
RO11BRMA0999100083829142 deschis 
la Banca Romaneasca. Invităm pe toti 
cei care vor să participe la ședinţa de 
licitaţie din data de 22.01.2019 să 

depună oferte de cumpărare și docu-
mentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de 
licitație și contravaloarea caietului de 
sarcină până la data de 21.01.2019 orele 
17,00 la adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi. 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor mobile descrise 
anterior sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Precizăm faptul că bunurile mobile 
descris mai sus se vând libere de sarcini, 
precum ipoteci, garanții reale mobiliare 
sau drepturi de retenție, de orice fel, ori 
măsuri asiguratorii cu exceptia masu-
rilor asiguratorii sau masurilor preven-
tive specifice, instituite in cursul 
procesului penal conform dispozițiilor 
art. 53 din Legea 85/2006. Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar, telefon 
0742592183, tel./fax: 0252354399 sau 
email: office@consultant-insolventa.ro.; 
site www.consultant-insolventa.ro. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL prin Emil Popescu.

l Debitorul SC Competent Serv SRL, cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.Walter Mara-
cineanu, nr.110, jud.Mehedinţi, CIF: 
6098138, J25/932/1994 aflata în proce-
dură de faliment, in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL scoate la vânzare urmatoarele 
bunuri: Bun mobil: Linie de fabricat 
tamplarie PVC la pretul de  13.375 
EURO compusa din: • Masina de taiat la 
2 capete PERTICI, model UNIVER 332 
IP; • Pantofar semiautomat Urban, 
model A23-100466 321S; • Masina de 
taiat armura MACC. Model TRS 275; • 
Masina de lipit la un singur cap Urban, 
model AKS 1020; • Masina de debavurat 
si frezat T-uri Urban, model SV-A21; • 
Masina de baghertat Urban, model 
GLSP 2000 N/U; • Compresor surub 
Bondioli & Pavesi, model SCM OLT-INT 
220/380 V LPD COMB; • Butelie statica 
SiCC; • Freza de T-uri Black Sea, model 
TS 3067. Bunul imobil diminuat cu 10% 
fata de pretul stabilit prin raportul de 
evaluare, bun aflat în garanția credito-
rului Invest Capital Malta LTD, prin 
reprezentant Kruk Romania SRL  cu 
rangul I. Proprietate imobiliara 
Teren+Constructii situat in Dr.Tr.Severin, 
str.Cerna 2, nr.38, jud.Mehedinti, nr. C.F. 
52209 la pretul de  149.220,00 EURO 
formata din: • teren in suprafata totala 
de 3165 mp. nr. cadastral – 101/2/2; • 
Camin Nefamilisti P+1E, cu o suprafata 
construita desfasurata de 560 mp, nr. 
cadastral 101/2/2/D-C4; • Magazie Mate-
riale cu o suprafata construita de 271,71 
mp, nr. cadastral 101/2/2/F-C6; • 
Magazie anvelope cu o suprafata 
construita de 123,28 mp, nr cadastral 
101/2/2/G-C10; • Cabina portar cu o 
suprafata construita de 29,70 mp, nr 
cadastral 101/2/2/H-C20. Bunul imobil 
diminuat cu 10% fata de pretul stabilit 
prin raportul de evaluare, bun aflat în 
garanția creditorului  Invest Capital 
Malta LTD, prin reprezentant Kruk 
Romania SRL rangul I conform act 
notarial nr. 2016/24.07.2008 emis de BNP 
Marin Andreca Alexandra. Proprietate 
imobiliara Teren+Constructii situat in 
loc. Malovat, str. Calea Targu Jiului, nr.6, 
jud.Mehedinti, nr. C.F. 50145 (Nr. CF 
vechi 292) la pretul de  200.862 EURO 
formata din:  • Teren intravilan in supra-
fata totala de 16833 mp. nr. cadastral - 
50145; • Ateliere (2buc.) cu o suprafata 
utila de 559,50 mp, nr. cadastral 50145-
C1; • Magazie Materiale (2 buc.) cu o 
suprafata construita de 367,03 mp, nr. 
cadastral 50145-C2; • Birou si Loborator 
cu o suprafata construita de 297,15 mp, 
nr. cadastral 50145-C3; • Sopron cu o 
suprafata construita de 387,65 mp, nr. 
cadastral 50143-C4; • Magazie cu o 
suprafata construita de 87,35 mp. Bunu-
rile imobile diminuate cu 10% fata de 
pretul stabilit prin raportul de evaluare, 

bun aflat în garanția creditorului Invest 
Capital Malta LTD, prin reprezentant 
Kruk Romania SRL cu rangul I conform 
contract de ipoteca nr. 2015/24.07.2008 
emis de BNP Marin Andreca Alexandra. 
Apartament cu 2 camere situat in Dr.
Tr.Severin, str.Slt. Eugen Mares, nr.10, 
bl.U4, sc.3, parter, ap.1, jud.Mehedinti, 
cu o suprafata utila de 35,82 mp, o 
suprafata construita de 43,5 mp, avand 
numar cadastral 51514-C1-U3, nr. C.F. 
51514-C1-U3 (Nr. CF vechi 4392) la 
pretul de 25.020 EURO. Apartament cu 
3 camere situat in Dr.Tr.Severin, str.Slt. 
Eugen Mares, nr.10, bl.U4, sc.3, parter, 
ap.2, jud.Mehedinti, cu o suprafata utila 
de 43,73 mp, o suprafata construita de 
54,34 mp, avand numar cadastral 51514-
C1-U8, nr. C.F. 51514-C1-U8 (nr. CF 
vechi 10159) la pretul de 28.350 EURO. 
Bunul imobil diminuat cu 10% fata de 
pretul stabilit prin raportul de evaluare, 
bun aflat în garanția creditorului Invest 
Capital Malta LTD, prin reprezentant 
Kruk Romania SRL cu rangul I conform 
contract de ipoteca nr. 722/2009 emis de 
BNP Ilinca Marta. Teren intravilan situat 
in loc. Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti 
(intre str. Iazului si Centura Noua, la 
aproximativ 300 mp de intersectia cu 
drumul spre Cerneti) cu o suprafata de 
5.265 mp avand  numar cadastral 63112, 
nr. C.F. 63112 (nr. CF vechi 15131) la 
pretul de  85.293,00 EURO. Preturile nu 
includ TVA.(echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua plati). Licitaţia va avea loc 
la biroul lichidatorului judiciar din Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 23.01.2019 orele 
1400. Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei și să achiziționeze caietul de 
sarcină in suma de 10:00 lei cu cel puțin 
2(doua) ore înainte de ora licitației. 
Invităm pe toti cei care vor să participe la 
ședinţa de licitaţie să depună oferte de 
cumpărare și documentele în copie xerox 
din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa menționată 
anterior respectiv localitatea Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunului 
imobil descris anterior sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la sediul lichi-
datorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 
sau: office@consultant-insolventa.ro.; site 
www.consultant-insolventa.ro. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

PIERDERI
l Pierdut atestat taxi pe numele Mănă-
lăchioaia Mihai, emis de ARR Brașov. 
Declar nul.

l Pierdut certificat de pregătire profesi-
onală a conducătorului auto, eliberat de 
ARR Vâlcea, pe numele Popa Nicolae, 
din Rm. Vâlcea, județul Vâlcea. Se 
declară nul.

l Persoana juridică Mogin Nicolae 
Persoană Fizică Autorizată declar 
pierdut Certificat de Înregistrare Regis-
trului Comerțului Seria B, Nr.3568721 
d in  13 .09 .2017 ,  CUI :24948202 , 
F06/30/13.01.2009. Declar pierdut și 
certificat constatator aferent Certifica-
tului de Înregistrare de mai sus.

l Pierdut acte certificat de înregistrare 
menţiuni și rezoluţii din anul 2006 și 
2008 pe numele Sep Clinic SRL. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare al SC 
Elgia Com SRL, cu sediul social în 
comuna Ulmeni jud. Călărași, str. Olte-
niţei nr. 146, cu J51/823/23.10.2008 data 
eliberării 27.10.2008 și RO 24648582 din 
data de 24.10.2008.


