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OFERTE SERVICIU
l Penița Veselă SRL angajează 
Operator introducere, validare și 
prelucrare date (COR 413201). 
Cerințe de ocupare a postului: 
studii: 11 clase/ limba străină: 
engleză/ permis de conducere: cater-
goria B. Programări interviu și test 
engleza la telefon 0744.701.879.

l Academia Romana – Filiala Iasi, 
organizeaza, in ziua de 21.05.2018, 
ora 9:00, doua concursuri pentru 
ocuparea unor pozitii de cerceta-
tor-stiintific, pentru o perioada 
d e t e r m i n a t a  ( 1 . 0 6 . 2 0 1 8 
–30.11.2020), in cadrul proiectului 
„Migratie si identitate in spatial 
cultural romanesc. Abordare multi-
disciplinara”, contract de finantare 
n r .  P N - I I I - P 1 - 1 . 2 -
PCCDI-2017-0116, in domeniile: 1. 
Istorie (istorie moderna, speciali-
zarea: miscarile de populatie in 
relatiile Romaniei cu Marile Puteri, 
1878-1918); 2. Istorie (istorie 
contemporana, perioada interbelica, 
specializarea: migratii si minoritati 
in Romania). Concursul se va desfa-
sura conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune in termen de 30 de zile de la 
data publicarii anuntului in ziar. 
Informatii suplimentare se pot 
obtine la Dr. Flavius Solomon, 
responsabil proiect component nr. 1: 
flavius.solomon@yahoo.de.

l Primăria comunei Gura Vitioarei, 
cu sediul în comuna Gura Vitioarei, 
str. Principală, nr. 214, județul 
Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea funcțiilor publice 
de execuție vacante: inspector clasa 
I, grad profesional principal – birou 
contabilitate, impozite și taxe: - 
proba scrisă în data de 17.05.2018, 
ora 11:00,-  interviul în data 
de22.05.2018, ora: 11:00. Condiţii 
specifice de participare:  studii: 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul economic;-  vechime: 
minim 5 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției. 
Inspector clasa I, grad profesional 
principal – compartiment investiții 
și achiziții publice: - proba scrisă în 
data de 18.05.2018, ora 11:00, - 
interviul în data de23.05.2018, ora: 
11:00. Condiţii specifice de partici-
pare: studii: universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniile economic, 
administrativ, juridic sau tehnic. - 
vechime: minim 5 ani în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Gura Vitioarei. 
Relaţii suplimentare pentru depu-
nerea dosarelor de concurs la sediul 
Primăriei comunei Gura Vitioarei. 

Te l e f o n / f a x :  0 2 4 4 2 8 5 0 6 7 / 
0244285300, e-mail: guravitioarei@
prefecturaprahova.ro.

l Serviciul Judeţean de Ambu-
lanţă, cu sediul în localitatea 
Giurgiu, bulevardul Mihai Viteazul, 
nr.4, judeţul Giurgiu, organizează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011, modificată și 
completată cu HG nr.1027/2017, 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractual vacante: -un 
post contractual vacant de șofer 
autosanitară I, perioadă nedetermi-
nată, la substaţia Bolintin. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -diplomă de bacalau-
reat, permis conducere categoria B 
și C, vechime 6 ani în specialitate de 
șofer profesionist, certificat de 
ambulanţier; -un post contractual 
vacant de șofer autosanitară II, 
perioadă nedeterminată, la substaţia 
Bolintin. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-diplomă de bacalaureat, permis 
conducere categoria B și C, vechime 
3 ani în specialitate de șofer profesi-
onist, certificat de ambulanţier. 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituţiei în data de 10.05.2018, ora 
10.00, proba scrisă; interviul în data 
de 14.05.2018, ora 10.00, și proba 
practică în data de 14.05.2018, ora 
14.00. Bibliografia și relaţii supli-
mentare la sediul instituţiei, telefon: 
0246.212.020, interior: 16, fax: 
0246.213.188, mobil: 0731.137.120, 
e-mail: sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, 
persoană de contact: Stanescu 
Doinita.

l Complexul Muzeal Arad, cu 
sediul în localitatea Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1, judeţul Arad, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-Referent de specialitate, grad 
profesional I: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.05.2018, ora 10.00; 
-Interviul în data de 15.05.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licență, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; -vechime în muncă în 
specialitatea studiilor absolvite: 
minim 3 ani; -curs inspector resurse 
umane absolvit cu diplomă sau 
atestat; -cunoștințe de operare pe 
calculator: Office, REVISAL, nivel 
mediu. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Complexului Muzeal Arad, 
P-ța G.Enescu, nr.1. Relaţii supli-
mentare la sediul Complexului 
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1, 
persoană de contact: Emanuela 
Bundea, telefon: 0257.281.847, luni- 
vineri, între orele 09.00-15.00. 

l Complexul Muzeal Arad, cu 
sediul în localitatea Arad, P-ța G.

Enescu, nr.1, judeţul Arad, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-Referent de specialitate, grad 
profesional I: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.05.2018, ora 12.00; 
-Interviul în data de 15.05.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licență, absol-
vite cu diplomă de licenţă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul funda-
mental științe sociale, ramura de 
științe economice, specialitatea 
contabilitate și informatică de 
gestiune; -vechime în muncă în 
specialitatea studiilor absolvite: 
minim 3 ani; -curs expert achiziții 
publice absolvit cu diplomă sau 
atestat; -cunoștințe de operare pe 
calculator: Office, nivel mediu. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Complexului Muzeal Arad, P-ța 
G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimentare 
la sediul Complexului Muzeal Arad, 
P-ța G.Enescu, nr.1, persoană de 
contact: Emanuela Bundea, telefon: 
0257.281.847, luni-vineri, între orele 
09.00-15.00. 

l Primăria Comunei Purani, 
judeţul Teleorman, cu sediul în 
comuna Purani, str.Şos.Pitești, nr.17, 
judeţul Teleorman, organizează 
concurs de ocupare a postului 
contractual vacant de șofer 
microbuz școlar. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Purani, astfel: -proba 
scrisă în data de 10 mai 2018, ora 
10.00; -interviul în data de 11 mai 
2018, ora 10.00. Condiţii generale 
prevăzute de art.3 din Regulamen-
tul-cadru aprobat prin HGR 
nr.286/2011, modificată și comple-
tată. Condiţii specifice: -studii 
liceale finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -permis de conducere 
categoria D; -atestat profesional 
pentru conducătorii auto care efec-
tuează transport public de persoane; 
-vechime: nu este cazul. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data afișării 
anunţului, conform art.19, alin.1 din 
HGR nr.286/2011. Relaţii la sediul 
Primăriei Comunei Purani, telefon: 
0769.220.150, e-mail: primariapu-
rani@yahoo.com  

l Compania Municipală Energe-
tica București SA, cu sediul in Bdul 
Octavian Goga nr.2, Tronson 1, 
et.1-2, București, Sector 3, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarele posturi, pe durată 
nedeterminată din cadrul următoa-
relor compartimente: -Biroul 
Control Financiar de Gestiune –
economist, cu timp partial -1 post; 
-Compartimentul Audit Intern - 
auditor intern, cu timp parțial -1 
post; -Compartiment SSM+SU –

specialist SSM- normă întreagă -1 
post; -Serviciul Financiar, Contabili-
tate, Buget –economist- normă 
întreagă -1 post; -Serviciul Investiții 
–inginer- normă întreagă -1 post; 
-Serviciul Comercial, Aprovizio-
nare, Vânzări- economist -normă 
întreagă -1 post; -Serviciul Registra-
tură, Administrativ, Arhiva- tehni-
cian echipament calcul și rețele 
-normă întreagă -1 post; -Biroul 
Formare Profesională –specialist în 
formare –cu timp parțial -1 post; 
-Biroul Comunicare și Relații cu 
Publicul- specialist relații publice –
normă întreagă -1 post; -Secția 
Infrastructură –Instalator tehnico 
sanitare și gaze- normă întreagă -1 
post; -Secția Infrastructură –
Muncitor necalificat -1 post. Dosa-
rele de înscriere se vor depune la 
sediul companiei până la data de 
23.04.2018, ora 12,00 și vor conţine 
în mod obligatoriu: Cererea de 
înscriere la concurs însoțită de CV; 
copia actului de identitate; copiile 
diplomelor de studii și ale altor acte 
ce atestă efectuarea unor speciali-
zări/cursuri necesare ocupării 
postului; copii după certificatele de 
calificare în meserii; adeverinţă care 
să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată de către 
medicul de familie. Copiile de pe 
actele prezentate vor fi insoțite de 
documentele originale. Criteriile de 
selecţie și condiţiile de participare la 
concurs, tematica și bibliografia sunt 
precizate în Anunţurile extinse 
privind selecţia pentru ocuparea 
posturile mai sus menţionate și se 
găsesc la sediul companiei, etaj.1, și 

pe pagina de internet a CMEB SA 
la adresa www.cmeb.com.ro. Infor-
mații la telefon: 0728.121.056 –
S e r v i c i u l  R e s u r s e  U m a n e , 
Salarizare.

l Spitalul Clinic de Obstetrică 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” cu sediul în București, Str. 
Calea Giulești nr. 5, Sector 6, orga-
nizează  concurs pentru ocuparea 
funcţiei de: - Bucatar (G)-Serviciul 
Tehnic, Aprovizionare, Transport- 1 
post vacant (contractual); conform 
HG nr. 286/2011, HG nr. 1027/2014, 
Dispoziţia Primarului General al 
Munic ip iu lu i  Bucureș t i  nr. 
1736/2015. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
14.05.2018, ora 12.00; -Proba prac-
tica în data de 17.05.2018, ora 12.00; 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: condiţii gene-
rale: - cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European și 
domiciliul în România; - cunoaște 
limba română, scris și vorbit; - 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; - capacitate 
deplină de exerciţiu; - stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; - îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor posturilor scoase 
la concurs; - (candidatul /candidata) 

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante de poliţist 
local, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului 
ordine, linişte publică şi pază nr. 1 al Poliţiei locale Suceava.

Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de către 
candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, după cum urmează: 
proba suplimentară pentru verificarea aptitudinilor fizice adecvate 
muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor 
şi susţinerea de către aceştia a unor probe sportive conform H.C.L. 
nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfă-
şurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor 
publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava şi a Procedurii privind 
organizarea şi desfăşurarea probei suplimentare (verificarea aptitu-
dinilor fizice) la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante sau temporar vacante din cadrul Poliţiei 
Locale Suceava; proba scrisă; interviul.

Proba suplimentară se va desfăşura în data de 18 mai 2018, cu 
începere de la ora 10:00, la Stadionul “Areni” (sala de sport) din 
vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 23 mai 2018, cu începere de la 
ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: cele prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de minimum 9 ani; aptitudini fizice adecvate muncii 
poliţieneşti: condiţie fizică adecvată şi statura corespunzătoare: 
pentru femei minim 165 cm înălţime, pentru bărbaţi minim 170 cm 
înălţime.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului 
Suceava în termen de 20 zile de la data publicării anunţului 
concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, 
respectiv în perioada 17 aprilie - 7 mai 2018.

Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, 
telefon: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, email 
cristinai@primariasv.ro, persoana de contact - Iasinschi Cristina, 
consilier Serviciul resurse umane, camera 45.
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nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice: - Nivel de studii–
certificat calificare; - Vechime în 
specialitate: - nu se solicita. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de: 
02.05.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, Str. Calea Giuleşti Nr.5, 
Sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoane de contact: Şef 
Birou RUNOS Butum Marinela, 
Ref. spec. II. Năstase Silviu Dan, 
Tel: 021/303.50.50. Manager, Dr. 
Ovidiu-Marcel Moisa

l Spitalul Clinic de Obstetrică 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
cu sediul în Bucureşti, Str. Calea 
Giuleşti nr. 5, Sector 6, organizează  
concurs pentru ocuparea funcţiei de:  
Infirmiera (G)-Sectia Clinica O.G. 
III (Patologica) - 1 post vacant 
(contractual); conform HG nr. 
286/2011, HG nr. 1027/2014, Dispo-
ziţia Primarului General al Munici-
piului Bucureşti nr. 1736/2015. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 10.05.2018, 
ora 09.00; -Proba interviu în data de 
16.05.2018, ora 09.00; Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: condiţii generale: - cetă-
ţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; - cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; - vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; - 
capacitate 
deplină de exerciţiu; - stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; - îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor posturilor scoase 
la concurs; - (candidatul /candidata) 
nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice: - Nivel de studii–
Certificat de calificare; - Vechime în 
specialitate: - minim 1 an; Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de: 
02.05.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 

Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, Str. Calea Giuleşti Nr.5, 
Sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoane de contact: Şef 
Birou RUNOS Butum Marinela, 
Ref. spec. II. Năstase Silviu Dan, 
Tel: 021/303.50.50. Manager, Dr. 
Ovidiu-Marcel Moisa

l Spitalul Clinic de Obstetrică Gine-
cologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” cu 
sediul în Bucureşti, Str. Calea 
Giuleşti nr. 5, Sector 6, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei de:  
Referent de specialitate gr. III 
(S)-Birou RUNOS, 1 post vacant 
(contractual); conform HG nr. 
286/2011, HG nr. 1027/2014, Dispo-
ziţia Primarului General al Munici-
piului Bucureşti nr. 1736/2015. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 10.05.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
15.05.2018, ora 10.00; Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
condiţii generale: - cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic 
European şi domiciliul în România; 
- cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; - vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; - capacitate 
d e p l i n ă  d e  e x e r c i ţ i u ;  
- stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; - îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, după caz, 
de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor posturilor scoase la 
concurs; - (candidatul /candidata) nu 
a fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea.  CONDIŢII 
SPECIFICE: - Nivel de studii–Facul-
tate (diplomă de licenţă); - Vechime 
în specialitate: - minim 6 luni; - 
Cursuri de specializare/perfecţionare 
în resurse umane.  Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 02.05.2018, 
ora 14.00, la sediul Spitalului Clinic 
de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, Str. 
Calea Giuleşti Nr.5, Sector 6. Relaţii 
suplimentare la Spitalului Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” Bucureşti, persoane de 
contact: Şef Birou RUNOS Butum 
Marinela, Ref. spec. II. Năstase 
Silviu Dan, Tel: 021/303.50.50. 
MANAGER, Dr. Ovidiu-Marcel 
Moisa.

CITAȚII  
l Se citează paratul Hârbu Florin 
ultim domiciliu cunoscut Dofteana, 
sat Hăghiac jud. Bacău, la Judecă-
toria Oneşti, termen 31.05.2018 

08:30, dosar 5336/270/2017, obiect 
divorţ, reclamanta Hârbu Maria.  

l Numita Ivanova Khrystyna este 
chemată la Judecătoria Iaşi în data 
de 14.05.2018, începând cu ora 8.30 
la complet C36M, dosar nr. 
21214/245/2017, în proces cu recla-
mantul Ursache Gheorghe, având 
ca obiect „divorț fără minori”.

l Se citează Popa Petruța, cu 
ultimul domiciliu în comuna 
Bughea de Sus, sat Bughea Băi, jud. 
Argeş în dosarul 4170/205/2017 la 
Judecătoria Câmpulung pentru 
dezbaterea succesiunii defunctului 
Mailat Nicolae, cu termen de jude-
cată la 23.04.2018.

l MSN Company SRL -cu sediul in 
Iasi, str. Ion Creanga nr.23, bloc H3, 
sc.A, ap.2, jud. Iasi, si punctul de 
lucru in Iasi, str. Pacurari nr.6, 
bl.558, parter, jud. Iasi, reprezentata 
prin dl. Ungureanu Stefan- in cali-
tate de administrator, (domiciliat in 
Iasi, str. Ion Creanga, nr.23, bl.H3, 
sc.A, et.4, ap.2) este citata in calitate 
d e  p a r a t a ,  i n  d o s a r u l  n r. 
27049/245/2017 avand ca obiect 
pretentii, in data de 15 mai 2018, ora 
08:30, la Judecatoria Iasi, cu sediul 
in str. Anastasie Panu nr.25, Iasi, 
Sectia Civila, camera Sala 4, 
complet c17, reclamanta fiind Socie-
tatea Salubris S.A. Iasi, cu sediul in 
Iasi, Sos. Nationala nr.43, jud. Iasi.

l Se aduce la cunoştință că pe rolul 
Judecătoriei Arad se află dosarul 
nr.2183/55/2018, cu termen de jude-
cată la data de 10 mai 2018, prin 
care petenta Horvat Paraschiva 
solicită dobândirea prin uzucapiune 
a dreptului de proprietate asupra 
cotei de 1/1 din terenul extravilan 
înscris în CF nr.300920 Iratoşu, 
imobil asupra căruia este menționat 
în cartea funciară ca proprietar în 
cotă de 1/1 parte numitul Manea 
Stefan decedat în anul 1991. Persoa-
nele interesate pot face opoziție la 
numărul de dosar indicat lună de la 
data publicării prezentei somații.

l  S O M AȚ I E  î n  d o s a r u l 
2646/295/2017. Prin care se aduce la 
cunoştința celor interesați că recla-
manții Crista Gavrilă şi Ardelean 
Ana au formulat acțiune civilă 
uzucapiune prin care să se constate 
că a dobândit, pe cale de uzuca-
piune, dreptul de proprietate asupra 
cotei de 10/12 parte din imobilul 
înscris în cf. nr.404139 Sanpetru 
Mare, corepsunzătoare numitului 
Gallu Vazul, asupra cotei de 1/12 
parte din acelaşi imobil corespun-
zător numitei Utfinancz Erszebet 
(una şi aceeaşi persoană cu Utfi-
nanti Saveta) şi asupra cotei de 1/12 
parte corespunzătoare numitului 
Jicu Rusalin, nr. top. 951-952, casa 
cu nr. vechi 192 şi număr nou 666, 
cu teren împrejmuit în suprafață de 
1439mp. Sa dispună intabularea 
dreptului de proprietate asupra 
imobilului menționat, cu titlu de 
drept uzucapiune, în cota de 1/2 
parte fiecare. În baza art. 130 din 
Decretul Lege 115/1938 cei interesați 
sunt invitați să facă opoziție, în 

termen de o lună de la afişarea 
prezentei, la Judecătoria Sânnicolau 
Mare. Pronunțată în şedință publică, 
la data de 07.03.2018.

l Se citează SC Revicom Smart 
S R L ,  C U I :  3 0 7 1 6 2 0 7 , 
J22/1668/2012, cu sediul social în 
mun. Iaşi, str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 10, județ Iaşi, în ziua de 10 mai 
2018, ora 8.30, în calitate de pârâtă, 
în proces cu CNCIR -SA în calitate 
de reclamantă, pentru fond 
-pretenții, ce face obiectul dosarului 
nr. 33355/245/2017.

l Tudor Ion din comuna Vârtoapele 
de Sus, judeţul Teleorman, este 
chemat la Tribunalul Teleorman, 
Alexandria, str. Independenţei nr. 
22, în data de 4 mai 2018, ora 08.00, 
în dosarul nr. 3934/292/2012.

l Fire Credit SRL, reclamant, 
cheamă în judecată pe pârâta 
Gâlcescu Silvia -Nicoleta, cu ultimul 
domiciliu în jud. Călăraşi, în dosar 
nr. 3797/269/2017 la Judecătoria 
Olteniţa în data de 02 Mai 2018.

l SC Arados Pheni SRL, cu sediul 
în Iaşi, Str. Vasile Lupu, Nr. 106, 
camera 1, Bloc G5, Etaj P, Ap. 5, 
Judet Iaşi este chemată în calitate 
de pârât la data de 15.05.2018, ora 
08.30 la Judecătoria Iaşi-Secţia 
Civilă Sala 4 - camera de consiliu, 
comple tu l  C17 ,  în  dosaru l 
36152/245/2017, având ca obiect 
„cerere de valoare redusă” în 
contradictor cu SC Quatro Grup 
Distribution SRL.

l Țuțu Nicolae, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Localitatea Ploiești, 
Strada Ștefan Grecescu, Bloc J5, 
Ap. 2, Județul Prahova, dar și în 
București, Bulevardul Regina Elisa-
beta, Nr.63, Sc.B, Ap.21, Sector 5, în 
calitate de pârât, este citat la Jude-
cătoria Câmpina pentru data de 24 
mai 2018, ora 8:30, în dosarul civil 
nr. 1780/204/2017 având ca obiect: 
-stabilire autoritate părintească, 
-stabilire locuință minoră, -stabilire 
obligație de întreținere minoră, 
-suplinire acord, reclamantă în 
cauză fiind Pleșea Roxana Elena. 
Citarea se face în baza dispozițiilor 
instanței date prin Încheierea din 29 
martie 2018.

DIVERSE  
l Compania Națională de Adminis-
trare a Infrastructurii Rutiere SA 
anunță publicul interesat asupra 
deciziei de emitere a acordului de 
mediu revizuit pentru proiectul 
“Pasaj suprateran pe DJ602 
Centura Bucureşti-Domneşti”, 
amplasat în Municipiul Bucureşti şi 
județul Ilfov. Decizia de emitere, 
precum şi informațiile relevante pot 
fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Bucu-
reşti, Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 
6, Bucureşti, în zilele de luni-joi, 
între orele 08:30-16:00 şi vineri înre 
orele 08:30-13:30 şi la sediul Compa-
niei Naționale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere, B-dul 
Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 

Bucureşti şi pe pagina de internet 
http://apmbuc.anpm.ro. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
autorității competente pentru 
protecția mediului: Agenția pentru 
Protecția Mediului Bucureşti, Aleea 
Lacul Morii nr., 1, Sector 6, Bucu-
reşti în termen de 10 zile de la publi-
care.

l Admite cererea formulată de 
reclamanta Moreanu Petronela, 
CNP 2790701221268 în calitate de 
reprezentant legal al minorilor 
Irimia Beatrice-Alexandra , născută 
la data de 10.09.2004 şi Irimia 
Dennis-Andrei, născut la data de 
18.09.2006, în contradictoriu cu 
pârâtul Irimia Alexandru-Cristian, 
domicilat în comuna Voineşti, sat 
Lungani, județ Iaşi. Majorează 
pensia de întreținere stabilită prin 
sentința civilă nr. 16440/2013 
pronunțată de Judecătoria Iaşi în 
dosarul nr. 23519/245/2013 şi obligă 
pârâtul să plătească reclamantei, în 
favoarea fiecărui minor, pensie de 
întreținere lunară în cuantum de 1/6 
din venitul minim net pe economia 
națională (1/3 din venitul minim net 
pe economia națională pentru ambii 
minori), începând cu data de 
11.01.2017 (data introducerii cererii 
de chemare în judecată) şi până la 
majorat. Ia act de faptul că nu s-a 
solicitat acordarea cheltuielilor  de 
judecată. Cu drept de apel în termen 
de 30 de zile de la comunicare, 
cererea de apel urmând a fi depusă 
la Judecătoria Iaşi. 

l S.C. OMV Petrom S.A. anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Echipare 
conducta de total sondele H4, 1497 
Independenta”,  propus a fi 
amplasat in intravilan si extravilan 
comuna Schela, judetul Galati. 
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Galati din strada Regiment 11 
Siret, nr. 2 si la sediul S.C. OMV 
Petrom S.A. din Bucuresti, strada 
Coralilor nr. 22, in zilele de luni-joi, 
intre orele 8.30 - 16.00 si vineri intre 
orele 8.30 - 13.30. Observatiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM 
Galati din str. Regiment 11 Siret 
nr.2.

l CII Constantin-Vorovenci 
Daniela- Administrator judiciar 
provizoriu notifică deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei 
împotriva debitorului Stranbol 
Inedit SRL, cu sediul în Municipiul 
Bucureşti, str. Ipoteşti, nr.7, ap.1, 
s e c t o r  4 ,  n u m ă r   d o s a r u l 
41970/3/2017. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanțelor asupra averii debi-
toarei este  30.04.2018, termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al   creanţelor 
este 18.05.2018, termenul pentru 
întocmirea şi afişarea tabelului defi-
nitiv al creanțelor este 12.06.2018. 
Data primei şedințe a adunării 
generale a creditori lor  este 
23.05.2018. Creditorii vor fi notifi-
cați cu privire la locul, ora şi ordinea 



IIIwww.jurnalul.ro

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Marți, 17 aprilie 2018 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

de zi a ședinței adunării creditorilor. 
Relații la 0726 552 410, e-mail: 
daniela.vorovenci.just@gmail.com

l Persoanele fizice reprezentate de 
dl. Ciambur Dumitru Codruț - loca-
litățile Covasna, Zagon, Întorsura 
Buzăului,  Zăbala, Ghelința, 
Dobârlău și Dalnic, având sediul în 
Orașul Covasna, Strada Morilor, Nr 
12, judeţul Covasna și altii anunţă 
publicul interesat că s-a luat de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Covasna Decizia finală a 
etapei de încadrare nr. 19 din data 
de 13.04.2018, privind Amenaja-
mentului silvic UP II Covasna 
situat în UAT Dalnic, Zagon, 
Covasna, Ghelința, Dobârlău, Întor-
sura Buzăului, județul Covasna, 
fără aviz de mediu.

l Comuna Moldoviţa, judeţul 
Suceava, Moldoviţa, nr.421, cod 
poștal:  727.385, telefon/fax: 
0230.336.190, 0230.336.115, e-mail: 
primaria.moldovita@yahoo.com, 
acordă finanţări nerambursabile în 
anul 2018 din bugetul propriu 
pentru activităţi nonprofit de interes 
general, conform Programului 
aprobat în baza Legii nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru 
următoarele domenii: -Sport: 
30.000Lei; -Culte religioase: 
30.000Lei; -Cultură: 90.000Lei; 
-Social: 20.000Lei. Solicitanţi: 
persoane fizice sau persoane juridice 
fără scop patrimonial- asociaţii ori 
fundaţii constituite conform legii. 
Scopul programului este realizarea 
unor obiective de interes public 
local. Criteriul de acordare a finan-
ţării este punctajul total al proiec-
tului, prevăzut în Programul 
aprobat pentru anul 2018. Proiectul 
câștigător este cel cu punctajul cel 
mai mare. Documentaţia de solici-
tare a finanţării nerambursabile se 
poate procura de la sediul Primăriei 
Comunei Moldoviţa, telefon: 
0230.336.190 și de pe site-ul institu-
ției: www.primariamoldovita.ro, în 
care este publicat Programul 
propriu de finanţare pentru anul 
2018, aprobat prin Hotărârea Consi-
l i u l u i  L o c a l  M o l d o v i ţ a 
nr.114/23.03.2018. Solicitanţii vor 
putea depune propunerile de 
proiecte până la data-limită: 
18.05.2018, ora 12.00. Programul 
anual a fost publicat în Monitorul 
O f i c i a l ,  P a r t e a  a  V I - a , 
nr.67/12.04.2018. Suma totală a 
finanțărilor nerambursabile în anul 
2018 este de 170.000Lei. Perioada 
de selecție și evaluare: 21.05.2018-
22.05.2018.

l SC ADM Rezidential SRL din 
Bragadiru, str. Libertatii 51, in cali-
tate de proprietar al terenului in 
suprafata 15181mp situat in orasul 
Bragadiru, str. Nazuintei nr.10, initi-
ator al documentatiei "PUZ modifi-
cator Ansamblu locuinte" anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a Avizului 
Consultativ pentru proiectul menti-

onat la Consiliului Judetean Ilfov. 
Observatii/ comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul CJ Ilfov, in 
termen de 15 zile de la data publi-
carii anuntului.

l Municipiul Falticeni, str. Repu-
blicii, nr. 13, organizează la sediul 
instituţiei, în data de 24.05.2018, ora 
10.00, selecţie publică de proiecte în 
baza Legii 350/2005. Conform 
H.C.L. 21/13.02.2018 privind apro-
barea bugetului de venituri și chel-
tuieli pe anul 2018 si a H.C.L. nr. 
50/27.03.2018 a fost alocata suma 
de 50.000 lei pentru finantarea 
nerambursabila a programelor din 
domeniul culturii in Municipiul 
Falticeni.  Ghidul de finanţare poate 
fi obtinut de la cam. 28 primarie.

SOMAȚII  
l Judecatoria Chisineu-Cris. Dosar 
315/210/2018. Obiect: Uzucapiune. 
Reclamanta Pasca Doina, din 
Santana, str. Caprioarei  nr. 61, jud. 
Arad, solicita constatarea dobandirii 
dreptului de proprietate, prin 
uzucapiunea de 20 de ani, asupra 
terenului extravilan de 5000 mp, 
inscris in CF 304691 Simand. 
Proprietar tabular, Tripon Nicolae, 
decedat. Cei interesati pot formula 
opozitii la prezenta somatie, in 30 de 
zile de la publicarea/afisarea soma-
tiei, in dosarul indicat mai sus, 
conform art. 130 din Decr.Lege 
115/1938.

ADUNĂRI GENERALE  
l Composesoratul Livezeni - Petro-
șani anunţă în data de 28.04.2018, 
ora 13:00 în Sala de Marmură a 
Primăriei Petroșani, ADUNAREA 
GENERALĂ ANUALĂ cu urmă-
toarea ordine de zi: - darea de 
seamă pe anul 2017. În caz de lipsă 
de cvorum ședinţa se va relua în 
data de 5.05.2018 în aceeași locaţie 
si aceeași oră 13:00. Pentru alte 
r e l a ţ i i  s u n a ţ i  l a  t e l e f o n : 
0720.579.604

l Către membrii „Asociaţiei Clubu-
rilor Lions District 124 România”. 
Subscrisa „Asociaţia Cluburilor 
Lions District 124 România”, cu 
sediul în Câmpulung Muscel, strada 
Fundătura Gruiului, nr. 2, jud. 
Argeș, având CIF: 9791600, repre-
zentată prin Guvernator ales, Dr. 
Ing. Ion Antonio Tache. În baza 
prevederilor din Statutul „Asociaţiei 
Cluburilor Lions District 124 
România”, cât și a dispoziţiilor OG 
nr.26/2000, privind Asociaţiile și 
Fundaţiile, vă convoacă pentru data 
de 19.05.2018, ora 09.00, în Ploiești, 
Palatul Culturii, str. Erou Călin 
Cătălin, nr.1, unde va avea loc 
Adunarea Generală Ordinară a 
„Asociaţiei Cluburilor Lions District 
124 România” (Convenţia Distric-
tului). În condiţiile în care la data de 
19.05.2018 AGA nu se dovedește a fi 
statutară, aceasta este convocată 
pentru a doua zi, respectiv pentru 
data de 20.05.2018, ora 10.00, în 
Ploiești, Palatul Culturii, str. Erou 
Călin Cătălin, nr. 1. Convocarea are 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-

barea Raportului de Activitate al 
Cabinetului Districtului în perioada 
1 iulie 2017 -30 iunie 2018; 2. Vali-
darea Hotărârilor și Deciziilor 
Cabinetului Districtului luate în 
perioada 1 iulie 2017 -30 iunie 2018; 
3. Aprobarea Cererilor de Adeziune 
a unor noi membri pentru a face 
parte din Asociaţie; 4. Supunerea 
spre analiză, aprobare și validare a 
Rezoluţiilor depuse de către 
membrii Asociaţiei și ca urmare a 
validării lor, a completării prevede-
rilor Regulamentului de Organizare 
și Funcţionare al „Asociaţiei Clubu-
rilor Lions District 124 România”, 
cu Anexe la acesta; 5.Alegerea și 
numirea Cabinetului Districtului 
(Guvernator, primul și al doilea 
Vice-Guvernator), conform art.IX 
-Secţiunea 2 din Statut, cât și apro-
barea componenţei Cabinetului 
Districtului 124 România pentru 
anul lionistic 2018-2019. 6. Apro-
barea delegării și a mandatării 
persoanei și/sau persoanelor fizice 
pentru a semna în numele și pentru 
Asociaţie și a face toate demersurile 
necesare înregistrării tuturor modi-
ficărilor intervenite. 7. Diverse. 
Important de știut! Cât privește 
participarea la ședinţa Adunării 
Generale a Asociaţilor, a membrilor 
asociaţi, vă aducem la cunoștinţă 
următoarele condiţii obligatorii: 
-Participarea la dezbaterile Conven-
ţiei și aprobarea Hotărârilor se face 
de către fiecare fost Guvernator în 
persoană, iar pentru Cluburile 
membre cu Mandat/Procură al/a 
reprezentantului/reprezentanţilor 
care în prealabil vor comunica 
Secretarului General al „Asociaţiei 
Cluburilor Lions District 124 
România” copii ale cărţilor de iden-
titate și copii ale Procurii până cel 
târziu la data de 10.05.2018, iar 
prezentarea originalului documen-
telor se va face la intrarea în ședinţa 
AGA. -Materialele aferente punc-
telor de pe Ordinea de zi a Conven-
ţiei Districtului vor putea fi 
consultate și listate de fiecare 
membru asociat de pe site-ul: www.
lions-clubs.ro. Pentru orice lămuriri 
suplimentare vă rugăm să aveţi în 
vedere următoarele date de contact: 
Adresă poștală: Câmpulung Muscel, 
strada Fundătura Gruiului, nr.2, 
judeţul Argeș, număr telefon: 
(+40)756.090.326, e-mail: secreta-
riat@lions-clubs.ro. Cu stimă, 
„Asociaţia Cluburilor Lions District 
124 România”. Guvernator, Dr.Ing.
Ion Antonio Tache.

l Convocator. Florea Ionuţ, Admi-
nistrator Unic al S.C. Rotrac S.A., 
cu sediul în Incinta Port, Birouri 
Stadion Poarta 3, Număr Registrul 
Comerţului J13/5956/1992, CUI 
RO4272644 în temeiul art. 111 din 
Legea nr. 31/1990, republicată, 
convoacă Adunarea Generala Ordi-
nară a Acţionarilor în ziua de 
18.05.2018 (prima convocare), ora 
13.00, la sediul social pentru toţi 
acţionarii înscriși în registrul acţio-
narilor  la data de 01.05.2018, cu 
următoarea ordine de zi: Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor  
-Ordine de zi: 1. Prezentarea rapor-
tului Administratorului Unic și 

raportul auditorului financiar 
pentru anul financiar 2017. 2. 
Prezentarea și aprobarea situaţiilor 
financiare încheiate la data de 
31.12.2017. Acţionarii care din dife-
rite motive nu pot participa la 
ședinţa pot fi reprezentaţi în 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, în baza unei procuri 
speciale, depuse la sediul societăţii 
până la data de 17.05.2018 ora 10.00 
la Registratura S.C. Rotrac S.A. 
Materialele referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi se află 
la dispoziţia acţionarilor la sediul 
societăţii, putând fi consultate și 
completate în condiţiile legii.
Relaţii suplimentare la secretariat. 
În cazul nerealizării cvorumului 
necesar, cea de-a doua adunare se 
va ţine în data de 21.05.2018 în 
același loc și oră și cu aceeași ordine 
de zi.

l Consiliul de Administraţie al SC  
Antrepriza de Construcţii Montaj 
Nr. 1 (ACM 1) SA, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor în ziua de 08.05.2018, 
ora 10.00 la sediul societăţii din 
Bdul Ion Mihalache Nr. 323A, 
sector 1, cu următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea și prezentarea situaţi-
ilor financiare anuale simplificate 
încheiate la 31.12. 2017; 2. Raportul 
de gestiune al administratorului la 
situatiile financiare anuale simplifi-
cate încheiate la 31.12.2017; 3. 
Raportul comisiei de cenzori privind 
verificarea și centralizarea situaţiilor 
financiare anuale simplificate înche-
iate la 31.12.2017; 4. Diverse. În 
cazul în care nu se întrunește 
cvorumul, a doua A.G.E.A. va avea 
loc în ziua de  11.05.2018 în același 
loc și la aceeași oră.

LICITAȚII  
l Lichidatorul societăţii Nazac 
Trade SRL -în lichidare voluntară, 
vinde prin licitaţie publică cu stri-
gare bunuri mobile și imobile (teren 
în extravilanul orașului Galaţi și 
terenuri în intravilanul orașului 
Aleșd și sat Chistag, judeţul Bihor). 
Caietul de sarcini cuprinzând 
descrierea bunurilor, preţul de 
pornire la licitaţie și regulamentul 
de vânzare pot fi obţinute de la 
sediul lichidatorului zilnic, între 
orele 12.00-16.00. Licitaţia va avea 
loc la sediul lichidatorului din 
Galaţi, str. B-dul Dunărea, nr.21, 
bl.A12B, ap.3, la data de 20.04.2018, 
ora 14.00. În caz de neadjudecare, 
licitaţiile se vor relua la sediul din 
Galaţi, str.B-dul Dunărea, nr.21, 
bl.A12B, ap.3, cu același preţ de 

pornire, la data de: 27.04.2018, 
04.05.2018 și 11.05.2018, ora 14.00. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0236.321.896 sau 0742.036.395.

l Comuna Victoria, județul Iași, cu 
sediul în satul Victoria, comuna 
Victoria, județul Iași, cod fiscal 
4540305, reprezentată de d-l ing. 
Crețu Daniel -primar, scoate spre 
concesionare, prin negociere directă, 
pășunile comunale aflate în proprie-
tatea publică a comunei Victoria: 
T-7,  P-68, L1-28 ha; T-8,P-
80,L2-3ha, L3-2ha; T-14, P-106, L1- 
35 ha; T-20, P-178, L1-1,30; T-20, 
P-184, L1- 0,15 ha; T-21, P-190, 
L1-6ha; T-23, P212, L1- 4 ha; T-23, 
P-213, L1- 1 ha; T-44, P-372, L2 – 
2,50 ha; T-45, P-380, L1 – 2,50 ha, 
L2 – 18,50 ha, L3 – 14,50 ha; T-72, 
P-898, L1-7,00 ha; T-76, P-1054, L6 
– 12,50 ha; T-76, P-1057, L7 – 5 ha; 
T-76,P-1058, L1 – 4 ha, L2 – 6 ha, 
L3 – 6 ha, L4 – 2 ha. Pretul minim 
de pornire a licitației va fi de: 202 
lei/ha/an. Termenul de concesiune – 
7 ani. Relatii privind licitația, 
amplasamentul și caietul de sarcini 
se pot obține de la sediul Primăriei 
Victoria, satul Victoria, comuna 
Victoria, cod 707580, telefon/fax 
0232/295120, e-mail: primariavic-
toria@yahoo.com, începand cu data 
18.04.2018. Data limită de depunere 
a ofertelor: 02.05.2018, ora 14,00. 
Negocierea directă a ofertelor se va 
desfășura la sediul Primăriei 
Victoria, jud. Iași, în data de 
03.05.2018, ora 9,00.

l Primaria Orasului Comarnic, cu 
sediul in strada Republicii, nr.104, 
anunta organizarea licitatiilor 
publice cu plic inchis, in vederea 
inchirierii pe termen limitat a pajis-
tilor apartinand domeniului public 
si privat al orasului Comarnic, 
destinate organizarii stanaritului de 
vara, dupa cum urmeaza: Nr. crt. / 1 
/ Denumire - Draganul / Suprafaţă 
(ha) - 204,00 / Pretul de pornire a 
licitatiei (lei/ha/an) - 60 / Data limita 
de depunere a ofertelor - 07.05.2018, 
orele 10:00 / Data deschiderii ofer-
telor - 08.05.2018, orele 10:00 / 
Cuantumul garantiei de participare 
(lei). - 1020. Nr. crt. / 2 / Denumire - 
Poieni (Podu Lung)  / Suprafaţă 
(ha) - / 8,87 / Pretul de pornire a 
licitatiei (lei/ha/an) – 33,00 / Data 
limita de depunere a ofertelor - 
07.05.2018, orele 11:00 / Data 
deschiderii ofertelor - 08.05.2018, 
orele 11:00 / Cuantumul garantiei 
de participare (lei)-  25. Conditiile 
de participare sunt stabilite in docu-
mentatia de atribuire care va fi pusa 
la dispozitie de catre Biroul Dezvol-
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tare Locala, Investitii si Achizitii 
Publice in termen de 24 de ore de la 
primirea unei solicitari scrise. Depu-
nerea si deschiderea ofertelor va 
avea loc la sediul primariei din 
strada Republicii, nr.104. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
telefon/fax 0244.390.931.

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 Tribu-
nalului Mehedinți, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de Popescu 
Emil, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare la 
preturi diminuate cu 15% fata de 
preturile stabilite prin raportul de 
evaluare: - stoc rame de ochelari in 
suma de 115566,00 lei; - stoc lentile 
de ochelari in suma de 232509,00 
lei; - stoc accesorii ochelari  in suma 
de 1598,00 lei; - obiecte de inventar 
in suma de 6498,25 lei. Preţurile nu 
includ T.V.A. Licitaţia va avea loc la 

biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi 
la data de 25.04.2018 orele 14:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achizițio-
neze 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 Ortop-
timed SRL Dr. Tr. Severin este: 
RO32CARP026000759558RO01 
deschis la Patria Bank SA Sucur-
sala Dr. Tr. Severin. Invităm pe toti 
cei care vor să participe la ședinţa 
de licitaţie din data de 25.04.2018 să 
depună oferte de cumpărare și 
documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație și contrava-
loarea caietului de sarcină până la 
data de 25.04.2018 orele 12,00 la 
adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor 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 drep-
turi de retenție, de orice fel, ori 
măsuri asiguratorii cu exceptia 
masurilor asiguratorii sau masu-
rilor preventive specifice, instituite 
in cursul procesului penal conform 
dispozițiilor art. 53 din Legea 
85/2006. Relaţii la sediul lichidato-
rului judiciar din loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
judeţu l  Mehedinţ i ,  t e l e fon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 
sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l UAT Comuna Miroslava cod 
unic de înregistrare 4540461, cu 
sediul în localitatea Miroslava, 
comuna Miroslava, str. Constantin 
Langa nr. 93, Judeţul Iași, tel. 
0232.295680, fax. 0332.424444, 
e-mail secretariat@primariamiro-
slava.ro, solicită ofertă de preţ 

pentru cumpărare teren în supra-
faţa de aproximativ 15.500mp situat 
în T9 pe care pot fi edificate o serie 
de construcţii în vederea înfiinţării 
unui centru de îngrijire pentru 
persoane vârstnice. Ofertele se pot 
depune personal la sediul UAT 
Comuna Miroslava până la data de 
20.04.2018, orele 9.00. Procedura de 
negociere va avea loc în data de 
20.04.2018, orele 12.00. Preţul caie-
tului de sarcini este de 50 lei și poate 
fi achiziţionat începând cu data de 
12.04.2018.

PIERDERI  
l Subsemnatul Enache Ion declară 
pierdute următoarele documente: 
certificat înmatriculare PFA Enache 
Ion, atestat taxi, metrologie taxi, 
carte identitate auto AG- 14-BPB. 
Se declară nule.

l Pierdut Card Atestat marfa si 
Card tahograf, pe numele Iuga 
Danut Lucian. Le declar nule.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională pentru transport rutier 
de marfă, cu seria 0175494002, pe 

numele Eftimie Mihail Georgian, 
eliberat de Autoritatea Rutieră 
Prahova, la data de 08.02.2018. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat ADR, valabil 
de la 01.02.2014-31.01.2019 și certi-
ficat de pregătire profesională a 
conducătorului auto - transport 
marfă, valabil de la 27.06.2015-
26.06.2020, eliberate de ARR 
Vâlcea, pe numele Stoican Ion-Iu-
lian. Se declară nule.

l Pierdut certificat de înregistrare  
al firmei Honţu Mihai PFA, Seria B 
Nr. 2741724 și rezoluţie 
Nr. 2014/19.04.2013 și certificat 
constatator Nr.359/02.04.2013.

l SC Efect Staf SRL cu sediul în 
Tulcea, Str. Morilor nr. 35 pierdut 
autorizație de transport nr. 053 
eliberată la 03.04.2013 de Primăria 
Tulcea. Se declară nulă.

l Pierdut adeverinţă/certificat de 
grad principal Bîrsan Florentina 
-Violeta, asistent medical generalist, 
sesiunea 27 -28 octombrie 2001, 
eliberată de Ministerul Sănătăţii.


