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OFERTE SERVICIU
l Ești pasionat și dornic să lucrezi în 
domeniul frizerie/ coafor într-un salon 
în Anglia? Trimiteti un mail la artene-
valy@clipperscholsey.co.uk cu un CV 
sau sunați pentru mai multe informații 
la: 0731/369794; +447747033383. 
Salariu atractiv (de la 2000 Euro) 
pentru angajatul potrivit.

l Societate comercială, cu sediul în 
București și punct de lucru în județul 
Hunedoara, angajează șoferi cat. C+E 
(card, tahograf) și mecanic autograder. 
Condiții avantajoase de salarizare, 
cazare și mâncare. Pentru mai multe 
informații sunați la: 0726.688.803.

l Şcoala Gimnazială nr. 128, cu sediul 
în strada Ion Creangă nr. 6, sector 5, 
organizează concurs pentru următoa-
rele posturi vacante, în data de 
31.10.2018: -1 post mecanic cu autori-
zaţie de fochist; -1 post paznic cu 
atestat. Pentru relaţii suplimentare 
puteţi suna la telefonul școlii gimna-
ziale nr. 128: 021.4102219.

l Teatrul Mic organizeaza concurs in 
data de 24.10.2018 si 31.10.2018 pentru 
ocuparea postului vacant de: 1 post 
Referent de Specialitate (S) gr. prof II. 
R e l a t i i  s u p l i m e n t a r e  l a  t e l : 
021/315.91.58, Birou Resurse Umane.

l Spitalul de Psihiatrie Sfânta Maria- 
Vedea, cu sediul în Vedea, județul 
Argeș, organizează în conformitate cu 
HG 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea unui post temporar vacant 
de  infirmier, pentru o perioadă de 6 
luni, pentru Secția I Psihiatrie. 
1Concursul se desfășoară în cadrul 
Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria 
Vedea astfel: în data de 16.10.2018, 
începând cu ora 10.00, pentru proba 
scrisă, în data de 22.10.2018, începând 
cu ora 10.00, pentru interviu. 2.
Condiții specifice de participare la 
concurs: școala generală; curs de infir-
miere (organizat de Ordinul Asisten-
ților Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România sau 
de furnizori autorizați de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecției Sociale 
cu aprobarea Ministerului Sănătății- 
Direcția generală resurse umane și 
certificare); 6 luni vechime în activi-
tate. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în perioada 
02.10.2018-08.11.2018 (ora 14.00), la 
sediul Spitalului de Psihiatrie Sfânta 
Maria Vedea- birou RUNOS. Pe site-ul 
Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria 
Vedea, respectiv www.spitalpsihsf-
maria.ro și la avizierul spitalului se află 
afișate: anunțul, bibliografia de 
concurs, fișa postului vacant. Relații 
suplimentare la telefon 0248.248.109, 
biroul RUNOS și pe www.spitalpsihsf-
maria.ro.

l Spitalul Clinic de Urgenta “Bagda-
sar-Arseni”, cu sediul in Bucuresti, 
Soseaua Berceni nr. 12, sector 4, orga-
nizeaza concurs pentru ocuparea pe 
durata determinate a urmatoarelor 

posture temporar vacante, corespun-
zator functiilor contractuale, in cadrul 
structurilor organizatorice din spital 
dupa cum urmeaza: - 1 post asistent 
medical principal, specialitatea radio-
logie si imagistica medicala (PL): - 
diploma de bacalaureat; - diploma de 
scoala post liceala sanitara; - examen 
pentru obtinerea gradului principal; - 5 
ani vechime ca asistent medical. 1. Post 
profesor CFM principal. - diploma de 
bacalaureat; - diploma de licenta in 
specialitate; - examen pentru obtinerea 
gradului principal; 5 ani vechime in 
specialitate in sectorul sanitar. 
Concursul se va desfasura la sediul 
institutiei si va cuprinde trei probe, 
astfel: 1. Proba scrisa - 16.10.2018, ora 
09:00, in amfiteatrul centrului de exce-
lenta in neurochirurgie. 2. Proba prac-
tica - 19.10.2018, ora 09:00, in cadrul 
structurilor organizatorice. 3. Interviul 
- 24.10.2018, ora 09:00, in amfiteatrul 
centrului de exceneta in neurochirugie. 
Persoanele interesate pot depune 
dosarul de inscriere in perioada 
02.10.2018-08.10.2018 (inclusive), ora 
14:00, la sediul spitalului - Serviciul 
R.U.N.O.S. Relatii suplimenatre se pot 
obtine la telefon 021-334.30.25, interior 
1122 si 1123 Serviciul R.U.N.O.S si pe 
site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.
ro. 

l UM 02214 București, din Ministerul 
Apărării Naționale, organizează 
concursuri de ocupare pe perioadă 
nedeterminată a unui post de personal 
civil contractual economist grupa II, 
studii superioare cu diplomă de licență 
în domeniul financiar-contabil și 
vechime de minim 3 ani și 6 luni în 
specialitatea studiilor. Concursurile vor 
avea loc astfel: -11.10.2018 (proba 
scrisă); -17.10.2018 (proba practică); 
-23.10.2018 (interviul), la sediul UM 
02214 București, strada Antiaeriană, 
nr.6-8, Sector 5, București. Data-limită 
de depunere a dosarelor la sediul UM 
02214 București este 03.10.2018, ora 
1 5 . 3 0 .  D a t e  d e  c o n t a c t : 
tel.021.410.01.50, interior: 0358, 
persoană de contact: Mihai Baciu, 
secretar.

l Şcoala Gimnazială „Mihail 
Armencea”, cu sediul în localitatea 
Adjud, strada 1 Mai, nr.27, judeţul 
Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: bibliotecar: 0,5 normă, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 23.10.2018, ora 13.00; -Proba prac-
tică în data de 23.10.2018, ora 14.00; 
-Proba interviu în data de 23.10.2018, 
ora 15.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
superioare de biblioteconomie; 
-vechime: minim 10 ani; -domiciliul în 
Adjud. 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 
Şcolii Gimnaziale „Mihail Armencea” 
Adjud. Relaţii suplimentare la sediul: 
Ş c o a l a  G i m n a z i a l ă  „ M i h a i l 
Armencea”, persoană de contact: Tătă-

răscu Gabriela, telefon: 0752.670.466, 
e-mail: scoalaarmencea@yahoo.com.

l Şcoala Gimnazială „Mihail 
Armencea”, cu sediul în localitatea 
Adjud, strada 1 Mai, nr.27, judeţul 
Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: îngrijitor: 0,5 normă, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 24.10.2018, ora 13.00; -Proba prac-
tică în data de 24.10.2018, ora 14.00; 
-Proba interviu în data de 24.10.2018, 
ora 15.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 10 
clase; -vechime: minim 5 ani; -domici-
liul în Adjud. 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 Şcolii Gimnaziale „Mihail 
Armencea” Adjud. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Şcoala Gimnazială 
„Mihail Armencea”, persoană de 
contact: Tătărăscu Gabriela, telefon: 
0752.670.466, e-mail: scoalaar-
mencea@yahoo.com.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în 
Suceava, str.Ştefan cel Mare, nr.33, 
județul Suceava, organizează în 
temeiul HG nr.286/2011, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Muzeograf, 
studii superioare, gradul IA -1 post, 
Serviciul Cetatea de Scaun. Concursul 
se va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 23.10.2018, ora 10.00; -proba 
interviu se susţine într-un termen de 
maxim 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii primei probe. Data, ora și 
ziua interviului se vor afișa după 
proba scrisă. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii specifice 
pentru postul de muzeograf, studii 
superioare, gradul IA -Serviciul 
Cetatea de Scaun: 1.Studii de speciali-
tate: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă, în 
domeniile muzeologie sau istorie; 2.
Perfecţionări (specializări): cursuri de 
perfecționare în domeniul educației 
muzeale; 3.Vechimea în muncă: 
minim 6 ani și 6 luni; 4.Cunoștinţe de 
operare pe calculator: medii (Word, 
Excel, Corel, Fox Pro, Power Point); 
5.Limbi străine: nivel avansat a unei 
limbi de circulație internațională 
engleză, franceză sau germană (citit, 
scris, vorbit). 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 instituției și pe pagina de 
internet, respectiv până în data de 
15.10.2018, ora 16.00. Dosarele se vor 
verifica de către comisia de concurs, 
iar rezultatele selectării dosarelor se 
vor afișa la sediul instituției și pe site-
ul: www.muzeulbucovinei.ro. Infor-
maţii suplimentare și bibliografia 
necesară se pot obţine de la sediul 
instituţiei, telefon: 0230.216.439 și pe 
site-ul: www.muzeulbucovinei.ro.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu 
sediul în localitatea Dumbrăvița, 
strada Petofi Şandor, nr.31, județul 
Timiș, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant, 
aprobat prin HG nr.286/2011, modifi-
cată și completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: psihopedagog, pe 
perioadă nedeterminată, 1 post. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii supe-
rioare în specializarea psihopedagogie; 
-atestat de liberă practică eliberat de 
Colegiul Psihologilor; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: nu este o condiție. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -Proba scrisă: data de 
23.10.2018, ora 10.00, la sediul institu-
ției ;  -Proba interviu:  data de 
25.10.2018, ora 10.00, la sediul institu-
ţiei. Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, la sediul instituției 
și pe site-ul instituției. Documentele 
necesare pentru dosarul de concurs vor 
fi cele prevăzute de art.6 din HG 
nr.286/2011, actualizată. Detalii 
privind bibliografia de concurs sunt 
disponibile la sediul instituției și pe 
site-ul: http://www.e-primarii.ro/prima-
ria-dumbravita-tm, secțiunea Ştiri/
Anunțuri. Date de contact: Lozici 
A l i n a  L ă c r ă m i o a r a ,  t e l e f o n : 
0736.657.102.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu 
sediul în localitatea Dumbrăvița, 
strada Petofi Şandor, nr.31, județul 
Timiș, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant, 
aprobat prin HG nr.286/2011, modifi-
cată și completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: pedagog de recu-
perare, pe perioadă nedeterminată, 1 
post. Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: medii, 
școală postliceală sau curs de calificare, 
absolvite cu diplomă în specializarea 
pedagog de recuperare; -vechimea nu 
este o condiție. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -Proba 
scrisă: data de 23.10.2018, ora 10.00, la 
sediul instituției; -Proba interviu: 
25.10.2018, ora 10.00, la sediul institu-
ției. Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României la sediul instituției 
și pe site-ul instituției. Documentele 
necesare pentru dosarul de concurs vor 
fi cele prevăzute de art.6 din HG 
nr.286/2011, actualizată. Detalii 
privind bibliografia de concurs sunt 
disponibile la sediul instituției și pe 
site-ul: http://www.e-primarii.ro/prima-
ria-dumbravita-tm, secțiunea Ştiri/
Anunțuri. Date contact: Lozici Alina 
Lăcrămioara, tel.0736.657.102.

l Comuna Cristești, județul Mureș, 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului de conducere vacant de admi-
nistrator public, în regim contractual, 
pe durata mandatului în desfășurare a 
Primarului comunei Cristești . 

Concursul se va desfășura la sediul 
nostru din localitatea Cristești, str.
Principală, nr.678, judeţul Mureș, și 
constă în trei etape succesive: -selecția 
dosarelor; -proba scrisă, care va avea 
loc în data de 23.10.2018, ora 10.00; 
-interviul (data și ora susţinerii inter-
viului se vor comunica o dată cu rezul-
tatele la proba scrisă). Se pot prezenta 
la următoarea etapă numai candidații 
declarați admiși în etapa precedentă. 
Pentru a participa la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.3 din Regu-
lamentul-cadru aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, și următoarele condiţii 
specifice: -studii de specialitate: studii 
superioare, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalent, de preferinţă în 
domeniile: economic, administrativ, 
tehnic, juridic; -perfecţionări (speciali-
zări): experiență în management; 
-cunoștinţe de operare calculator: 
aptitudini de operare calculator și 
sisteme informatice pentru îndepli-
nirea sarcinilor de serviciu, nivel 
avansat; -limbi străine: capacitate de 
exprimare (scris, vorbit, citit) în cel 
puţin o limbă de circulaţie internaţio-
nală, nivel avansat. Dosarele de 
înscriere la concurs pot fi depuse în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
secretarul comisiei de concurs, la sediul 
instituţiei. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la art.6 
din Regulamentul-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011 
(actualizată). În termen de maximum 
două zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor, 
comisia de concurs va selecta dosarele 
pe baza îndeplinirii condițiilor de parti-
cipare. Relaţii suplimentare privind 
bibliografia și conţinutul dosarului de 
înscriere se pot obţine la Primăria 
C o m u n e i  C r i s t e ș t i ,  t e l e f o n : 
0265.326.112, interior: 13 și pe site-ul 
comunei: www.cristestimures.ro.

l Anunț privind ocuparea prin 
concurs pe perioadă determinată a 
unei funcţii contractuale de execuţie 
temporar vacante de asistent medical 
principal la Compartimentul Cabinet 
Şcolar din cadrul Aparatului de speci-
alitate al Primarului. În temeiul preve-
derilor art.7 din Regulamentul cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, 
Primăria Orașului Horezu, cu sediul în 
orașul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă determinată a unei funcţii 
contractuale de execuţie temporar 
vacante de asistent medical principal 
la Compartimentul Cabinet Şcolar din 
cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului astfel: Data desfășurării 
concursului: -proba scrisă în data de 
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15.10.2018, ora 10:00. Dosarele de 
înscriere se pot depune la sediul insti-
tuţiei, Compartimentul resurse umane, 
juridic în perioada 01.10.2018-
05.10.2018, ora 16:00. Rezultatele 
selecției dosarelor se vor afișa la avizi-
erul din cadrul Primăriei orașului 
Horezu în data de 08.10.2018. Condiţii 
de participare la concurs. Asistent 
medical principal; -Nr.posturi: 1; 
-Nivel studii: PL; -Vechime: minim 5 
ani vechime în specialitate; -Autori-
zație de liberă practică vizată 2018; 
-Poliță de asigurare malpraxis; -Certi-
ficat de membru în cadrul ordinului 
asistenților medicali generalist, 
moașelor și asistenților medicali din 
România. Calendarul concursului: 
Depunerea dosarelor: 01.10.2018-
05.10.2018. Selecţia dosarelor: 
08.10.2018. Depunere contestații 
selecție dosare: 09.10.2018. Proba 
scrisă: 15.10.2018, ora 10:00. Depunere 
contestaţii probă scrisă: 16.10.2018. 
Afișarea rezultatelor după contestaţii: 
17.10.2018. Interviu: 18.10.2018 ora 
10:00. Rezultatul final al concursului: 
22.10.2018. Bibliografia de concurs și 
actele necesare înscrierii la concurs se 
afișează la sediul instituției. Date de 
contact ale secretarului comisiei 
Orleanu Elena Cristina - Biroul 
resurse umane, 0250860190.

l Administrația Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante (funcții publice): Comparti-
mentul Sănătatea și Securitatea 
Muncii: Expert, grad profesional asis-
tent -1 post. • Condiţiile generale 
pentru participarea la concurs sunt 
prevăzute în articolul 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare;  
• Condiții specifice privind ocuparea 
postului de Expert, grad profesional 
asistent: -vechimea minimă în speciali-
tatea studiilor –1 an; -pregătirea de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în psihologie. Comparti-
mentul Relația cu Publicul și Registra-
tură: Expert, grad profesional asistent 
-1 post. • Condiţiile generale pentru 
participarea la concurs sunt prevăzute 
în articolul 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare. • Condiții specifice 
privind ocuparea postului de Expert, 
grad profesional asistent: -vechimea 
minimă în specialitatea studiilor -1 an; 
-pregătirea de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în științe poli-
tice. Proba scrisă a concursului se va 
desfășura în data de 30.10.2018, ora 
11:00 la sediul Administrației Munici-
pale pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic, din B-dul Națiunile 
Unite, nr. 1, bl. 108 A, interviul se va 
susţine, de regulă, într-un termen de 

maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune la 
sediul Administrației Municipale 
pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic, din B-dul Națiunile Unite, nr. 
1, bl. 108 A,  în termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, de 
luni până vineri între orele 10.00–
15.00. Cerinţele specifice privind 
ocuparea posturilor se vor afișa la 
sediul Administrației Municipale 
pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic, din B-dul Națiunile Unite, nr. 
1, bl. 108 A și pe site-ul P.M.B. (www.
pmb.ro). Informaţii suplimentare se 
pot obţine la numărul de telefon 
0213715050 int. 123, persoana de 
contact Ștefan Rovana, e-mail rovana.
stefan@amccrs-pmb.ro.

CITAȚII  
l Som Michiel Johannes Maria (cetă-
ţean olandez) cu ultimul domiciliu 
cunoscut în com.Cristian, str.Morii nr. 
20, jud. Brașov, este citat personal la 
interogatoriu în calitate de pârât 
pentru data de 19.10.2018, sala J3, ora 
9:00 la Judecătoria Brașov dosarul 
civil nr. 7991/197/2018 în proces cu 
reclamanta SC Asirom Vienna Insu-
rance Group SA având ca obiect 
pretenţii despăgubirii.

l Se citează numitul Radu Lucian în 
calitate de pârât, la Judecătoria 
Craiova, în dosarul nr.8203/215/2018, 
cu termen de judecată la data de 
22.10.2018, ora 9.00, complet civil 25 
(fost complet 9), dosar având ca obiect 
declararea judecătorească a morţii.

l Budurăscu Maria, domiciliată în 
comuna Roești, sat Cueni, județul 
Vâlcea, cu reședința în comuna Copă-
ceni, sat Copăceni, județul Vâlcea, în 
calitate de intimată, în dosarul civil nr. 
2209/90/2018, cu termen de judecare în 
data de 05.10.2018, având ca obiect 
înlocuire plasament în regim de 
urgență de la CPRUCANE, cu măsură 
de plasament la Centrul de Plasament 
„Ana” al DGASPC Vâlcea, aflat pe rol 
la Tribunalul Vâlcea.

l Neagoie Loredana-Maria, domici-
liată în com. Grădinari, sat Petculești, 

str. Decebal, nr. 95, județul Olt, în cali-
tate de intimată, în dosarul civil nr. 
2204/90/2018, cu termen de judecare în 
data de 05.10.2018, având ca obiect 
înlocuire măsură de protecție de la 
Centrul de Plasament „Ana” al 
DGASPC Vâlcea, la asistent maternal 
profesionist al DGASPC Vâlcea, aflat 
pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Ghiorghe Maria, cu ultimul domi-
ciliu în comuna Vedea, județul 
Teleorman, este citată la Judecătoria 
Roșiorii  de Vede în dosar nr. 
755/292/2018 - obiect succesiune 
pentru termenul din 16.10.2018.

l SC Transworld SRL, în calitate de 
creditor în dosarul 11214/245/2018 al 
Judecătoriei Iași, având ca obiect 
ordonanță de plată, cheamă în jude-
cată  pe  debitoarea SC Trust 
Construcții SRL, cu termen de jude-
cată la data de 19.10.2018, ora 8.30, la 
completul C37 al Judecătoriei Iași. 

l Numita Bărbulescu Cecilia, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în locali-
tatea Mangalia, Str.George Murnu, 
Bl.60, Sc.C, Ap.33, județul Constanța, 
este citată la Judecătoria Mangalia pe 
data de Miercuri, 17.10.2018, ora 
08.30, completul C7, în calitate de 
pârât în dosarul civ. nr.280/254/2018, 
având ca obiect modificare măsuri 
privind copilul cu reclamantul Opris 
Daniel.

l Numitele Niță Ștefania și Niță Anca 
sunt citate în calitate de pârâte pentru 
termenul din 4 octombrie 2018, ora 
9.00, la Judecătoria Lehliu Gară, 
Complet  3a CP/F în dosarul 
nr.768/249/2017, având ca obiect 
succesiune dezbatere succesorală+-
partaj succesoral, reclamanți fiind 
Costache Costina,  Niță Floarea și 
Niță Mihai.

l Se citează numiții Burduhos Nicolae 
lui Ștefan, Burduhos Saveta și 
Burduhos Leon în calitate de pârâți în 
dosar nr. 3012/265/2014 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Burduhos Elena 
și Burduhos Dumitru, având ca obiect 
acțiune în constatare , cu termen la 
23.10.2018

l Se citează numiții Pop Ileana, 

Furcea Maria, Petri Grigore, Iacob 
Saveta, Cosmi Pantilimon, Cosmi 
Conon, Cosmi Cătălina, Cosmi Docea, 
Cosmi Nicolae, Iacob Floare căs. Cleja, 
Iacob Dumitru, Iacob Ioan, Iacob 
Maria și Iacob Măriuca, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 1886/265/2017 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Coșbuc Maria, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ș.a., cu termen la 
16.10.2018

l  Se citează numitul Daraban 
Savinka, Daraban Grigore, Zenovia 
Stelic, Catalina Stelic, Toma Stelic, 
Arsinica Stelic, Arsinica Stelic, Malai 
Emil lui Valer, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 92/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Dragotă Liviu, 
având ca obiect tăgada paternității, cu 
termen la 07.11.2018

l Se citează numiții Rat Maftei, 
Hangea Maria, Hangea Lucretia, 
Hangea Palagia și Hangea Todor, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
124/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu SC FERMA ZOOTEH-
NICA TIMOCE SRL, având ca obiect 
prestație tabulară, cu termen la 
16.10.2018

l Se citează numitul Huciu Grigo-
re-Andron, Hodoroga Alexandru, 
Hodoroga Vasile, Hodoroga Nechita și 
Hodoroga Alexandru lui Ofilat, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
451/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Brumă Mihai și Brumă 
Elena-Tatiana, având ca obiect 
prestație tabulară, cu termen la 
16.10.2018

l Se citează numiții Cozonac Ioana 
s.l. Flamand Alexandru, Cozonac 
Anastasia s.l. Pui Iacob, Hadarau 
Paraschiva s.l. Teodor Ureche, 
Avram Varvara cas. Vartic, Avram 
Palagea cas. Croitor, Avram Lazar, 
Lorint Stefan, Lorint Virginia, 
Cozonac Paraschiva s.l. Bozga 
Toader și Avram Arefta, în calitate 
de pârâți în dosarul nr. 612/265/2018 
al Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Adaus Letitia, având ca obiect succe-
siune, partaj s.a., cu termen la 
07.11.2018

l Se citează numiții Ivan Ioan Traian, 
în calitate de pârât în dosarul nr. 
309/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Suciu Mariana, având ca 
obiect exercitarea autorității părintești, 
cu termen la 16.10.2018

l Se citează pârâții Jugan Login, 
Jugan Nicolae și Leuca Gheorghe în 
dosar nr. 698/265/2011 al Judecătoriei 
Năsăud  în proces cu Covaci Floarea 
având ca obiect uzucapiune, succe-
siune, partaj pentru termenul din 
23.10.2018

l Se citează numiții Szilagyi Mariuca, 
Gavrilut Maria, Szilagyi Alexandru, 
Szilagyi Virgil, Szilagyi Saveta, 
Szilagyi Stelian Marcel, Szilagyi Cris-
tian Iuliu, Galatean George, Galatan 
Raveca, Galatan Maria, Galatan 
Valeriu, Galatan Saveta, Pop Rafila, 
Ilovan Alexandru, Ilovan Maria cas. 
Daraban, Ilovan Raveca casat. 
Granciu, llovan Victoria cas. Nasau-
dean, Ilovan Ioan, Ilovan Rafila cas. 
Mititean, Ilovan Macavei, Ilovan 
Firoana, Ilovan Leon lui Gavrila, Suia 
Raveca sotia lui Marginean Agosto, 
Suia Maria sotia lui Ilovan Macovei, 
Jigmond Victoria, Sermesan Anas-
tasia, Sermesan Floarea, Moldovan 
Dumitru, Scridon Ida, Scridon Ileana, 
Scridon Maria sotia dr. Tanco Teofil, 
Payer Ferencz, Payer Otto,Payer 
Margit, Ulrich Catalina sotia lui 
Vadkerty luliu, Lidia Sotropa cas. cu 
Suteu Vasile, Scurtu Maria, Lazarut 
Maria sotia lui Chitul Dumitru, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
458/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Todoran Florentina, 
având ca obiect succesiune, ș.a., cu 
termen la 24.10.2018

l Se citează numiții Marcus Octavian, 
Marcus Emil și Spaimoc Ana, în cali-
tate  de pârâți  în dosarul  nr. 
2088/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Suciu Mariana, având ca 
obiect succesiune, cu termen la 
06.11.2018

l Se citează numiții Dragota Leon, 
Dragota Ana s.l. Vararean Ioan, 
Dragota Luciana s.l. Bigiu Emil, 
Dragota Maria sl.l. Perseca Ioan, 
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Dragota Ioana cas. Seretan, Dragota 
Valeria, Docia Dragota lui Vasile, 
Fodorca Stefan, Fodorca George, Leon 
Dragota cas. cu Verona Zagrean și 
Dragota Ilie, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1071/265/2018 al Judecăto-
riei Năsăud, în proces cu Dragotă Ion, 
având ca obiect succesiune, uzuca-
piune s.a., cu termen la 23.10.2018

DIVERSE  
l Subsemnata Ichim Anca Mihaela, 
CNP 2791029221135, reclamantă în 
cauza nr. 15769/245/2017 aflat pe rolul 
Judecătoria Iași, în contradictoriu cu 
pârâ tu l  I ch im Luc ian ,  CNP 
1780918221200, comunic dispozitivul 
hotărârii nr. 7164/13.06.2018: Dispune 
ca reclamanta să mențină numele 
dobândit prin căsătorie, cel de 
”Ichim”. Dispune ca exercitarea auto-
rității părintești față de minorii Ichim 
Dumitru Cristian, născut la data de 
23.10.2007 și Ichim Maria Alexandra, 
născută la data de 11.09.2010, să se 
realizeze în mod exclusiv, de mama 
reclamantă. Stabilește, pentru tată, 
pensia de întreținere datorată mino-
rilor, în cuantum de 1/3 din venitul 
minim pe economie, lunar, de la data 
introducerii acțiunii și până la mojo-
ratul copiilor. Obligă pârâtul la plata 
către reclamantă a cheltuielilor de 
judecată în cuantum de 300 lei repre-
zentând taxă de timbre și onorariu 
curator. Cu apel în 30 zile de la comu-
nicare, calea de atac urmând a se 
depune la Judecatoria Iași.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Exprotur Trading 
SRL desemnat prin sentinta civila 
nr.5157 din data de 27.09.2018, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
47399/3/2017, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Exprotur 
Trading SRL, cu sediul social in Bucu-
rești Sectorul 4, Splaiul UNIRII, Nr. 
168, Camera 3, Bloc T2, Scara 1, Etaj 
7, Ap. 705, CUI  18641431, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/532/2015. Persoanele fizice si juri-
dice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva Exprotur Trading 
SRL vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribuna-

lului București - secţia a VII-a Civila, 
cu referire la dosarul nr. 47399/3/2017, 
in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 12.11.2018; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 03.12.2018; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 29.12.2018; d) 
data primei sedinte a adunarii gene-
rale a creditorilor 09.12.2018, ora 
14.00; e) adunarea generala a asocia-
tilor la data de 08.10.2018, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l Comuna Dorobanţu, judeţul Tulcea. 
Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Tulcea. 
Denumire UAT: Dorobanţu. Sector 
cadastral 27. Unitatea administra-
tiv-teritorială Dorobanţu, din județul 
Tulcea, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.19 și 45, pe o 
perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art.14, alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 02.10.2018. Data de 
sfârșit a afișării: 30.11.2018. Adresa 
locului afișării publice: sediul Primăriei 
Dorobanţu. Repere pentru identifi-
carea locației: str.Primăverii, nr.45, 
comuna Dorobanţu, judeţul Tulcea. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. Informații privind 
Programul național de cadastru și 
carte funciară 2015-2023 se pot obține 
pe site-ul ANCPI, la adresa: http://
www.ancpi.ro/pnccf/.

l Comuna Izvoare, judeţul Dolj. 
Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Dolj. 
Denumire UAT: Izvoare. Unitatea 
administrativ-teritorială Izvoare, din 
județul Dolj, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.15, 18, 
27, 29 și 30, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14, alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și a publi-
cității imobiliare nr.7/1996, republi-

cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Data de început a afișării: 
05.10.2018. Data de sfârșit a afișării: 
30.11.2018. Adresa locului afișării 
publice: sediul Primăriei Izvoare. Cere-
rile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Națio-
nale de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

l S.C. J.T. International Manufac-
turing S.A., cu sediul in municipiul 
București, B-dul Dimitrie Pompei 
nr.9–9A, sector 2,  reprezentata de 
Mugur Florescu –Director Operațiuni,  
informează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru obținerea 
autorizației de mediu pentru activi-
tatea Fabricarea produselor din tutun, 
în conformitate cu cod CAEN 1200, 
desfășurata în București, B-dul Dimi-
trie Pompei  nr.9–9A, sector 2. Infor-
matii se pot solicita la sediul Agentiei 
Pentru Protectia Mediului din sectorul 
6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul 
Lacul Morii –in spatele benzinariei 
LUKOIL), intre orele 9.00-12.00, de 
luni pana vineri. Propuneri sau contes-
tatii se pot depune la sediul A.P.M. in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: În temeiul art. 117 din 
legea nr. 31/1990, republicată, Consi-
liul de Adminstraţie al Secom SA, cu 
sediul în Orașul Popești - Leordeni, str. 
Taberei nr. 1, judeţul Ilfov, convoacă 
Adunarea Genarală Ordinară a acţio-
narilor pentru data de 30.10.2018, ora 
10:00, la sediul societăţii, cu urmă-
toarea ordine de zi: -Numirea/ retra-
gerea Consiliului de administraţie al 
societăţii; Lista cuprinzând informaţii 
cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu și calificarea profesională ale 
persoanelor propuse pentru funcţia de 
administrator se află la dispoziţia acţi-
onarilor, putând fi consultată și 
completată de aceștia. În caz de neîn-
trunire a cvorumului, Adunarea Gene-
rală Ordinară se reconvoacă, în 
aceleași condiţii, pentru data de 
31.10.2018.

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar, organizeaza 
licitatie publica pentru echipamen-
tul-cantar auto 60 tone la pretul de 
25.492 lei cu TVA Inclus. Licitatia va 
avea loc la data de 05.10.2018, ora 14, 
in Ploiesti, P-ta Victoriei, nr. 7, bl. A 
Est, ap. 51, jud. Prahova. In cazul in 
care bunul nu se vinde, licitatia va fi 
reluata in datele de 09.10.2018 ora 14, 
12.10.2018 ora 14, 16.10.2018 ora 14, 
19.10.2018 ora 14,00. Inscrierea la lici-
tatie se face cu cel putin 1(una) zi 
inainte de data fixata pentru licitatie. 
Pentru inscriere sunt necesare: cerere 
de inscriere, copie CI sau Certificat de 
inmatriculare, imputernicire pentru 
reprezentant, dovada achitarii garan-
tiei de participare de 10% din pretul de 
pornire si 100 lei reprezentand contra-
valoarea regulamentului. Aceste sume 

se vor achita la biroul lichidatorului 
sau in contul deschis pe “Online 
Consulting SRL” la Libra Bank SA 
A g e n t i a  P l o i e s t i  s u b  n r. 
RO69BREL0002000548960100 cod 
fiscal 15607923. Informatii suplimen-
tare la tel. 0744920534, email tempoin-
solv@gmail.com si www.tempoinsolv.
ro.

l Continvest Insolventa SPRL organi-
zeaza licitatie publica cu strigare in 
vederea vanzarii in conformitate cu 
prevederile Legii 85/2006, a urmatoa-
relor active apartinand CET SA: Sediu 
administrativ central - cladire birouri, 
situat in Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 
et VI, la pretul de 880.600 lei. Se pot 
vinde si birouri separate cu cota indi-
viza din caile de acces si din spatiile 
comune. Prêt/birou incepand de la 
43.915 lei; Activul Cazan de Apa Fier-
binte, situat in Brăila, calea Călărașilor 
nr. 321B, la pretul de 777.441 lei; 
Mijloace de transport: Autoutilitara 
10215 FA 31 la pretul de 7.210 lei; 
Autoutilitara Dacia 1307 la pretul de 
1.540 lei; Mijloace fixe si obiecte 
inventor compus din: Aparate de 
masura, electrice si electronice, la 
pretul de 5.900 lei; Birotica si calcula-
toare la pretul de 8.267 lei; Mobilier la 
pretul de 11.244 lei; Diverse bunuri la 
pretul de 460 lei. Listele complete pot fi 
studiate la sediul lichidatorului. Pretu-
rile nu contin TVA Licitatiile se organi-
zeaza in datele de 04.10.2018, 
11.10.2018, 18.10.2018, 25.10.2018. 
Alte informatii: Licitatiile se organi-
zeaza la punctul de lucru al lichidato-
rului judiciar din Braila, Bdul AI 
Cuza, nr. 3, etaj 6. Caietele de sarcini  
se pot ridica de la punctul de lucru al 
lichidatorului, contra sumelor cuprinse 
intre 50 lei si 2.500 lei. Garantia de    
participare la licitatie de 10% din 
valoarea de pornire trebuie achitata cu 
cel putin 2 zile anterior datei licitatiei. 
Tel. 0241/542942; 0720/300.464.

l Anunţ de participare la licitaţie 
pentru închirierea unor suprafeţe de 
teren situate în albiile minore. 1. Infor-
maţii generale: Administraţia Bazinală 
de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. 
Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 
23730128; telefon:0250/ 739.881; 
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata 
închirierii: închiriere suprafață de 
teren situat în albie minoră pentru o 
durată de 2 ani. 3. Condiţiile de parti-
cipare: dovada cumpărării caietului de 
sarcini; garanția de participare la lici-
tatie – 10% din valoarea minimă a 
chiriei anuale constituită prin ordin de 
plată confirmat prin extras de cont sau 
scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt; certificatul constatator emis 
de Oficiul Registrului Comerţului, 
valabil la data deschiderii ofertelor; 
certificate constatatoare privind înde-
plinirea obligaţiilor exigibile de plata a 
impozitelor si taxelor către stat 
inclusiv cele locale; certificat de ates-
tare fiscală; cazier fiscal al persoanei 
juridice și al administratorului acesteia 
emis de DGFP; cazier judiciar al 
persoanei juridice și al administrato-

rului acesteia; certificat unic de înregis-
trare emis de Oficiul Registrului 
Comerţului; bilanţul contabil sau 
extrase de bilanț pentru anul anterior 
în care se inițiază procedura, vizat de 
administraţia fiscală; fisa de informatii 
generale - cuantumul cifrei de afaceri 
minime pe anul anterior celui în care 
se inițiază procedura; declarație că nu 
se află in litigiu cu titularul dreptului 
de administrare. 4. Cuantumul garan-
ţiei de participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, constituită 
prin ordin de plată confirmat prin 
extras de cont sau scrisoare de garanţie 
bancară în favoarea Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt. 5. Descrierea 
succintă a bunului imobil ce urmează a 
fi închiriat: Închiriere suprafeţe de 
teren în albiile minore ale râurilor și 
pârâurilor din Jud.Vâlcea, pentru 
exploatarea de agregate minerale în 
vederea înlăturării materialului aluvi-
onar: Lotul 1 - 4.346 mp, teren albie 
minoră a pârâului Cheia, Loc. Cheia, 
jud. Vâlcea. Lotul 2 - 11.629 mp, teren 
albie minoră a pârâului Govora, Loc. 
Bunești, jud. Vâlcea. 6. Data, locul și 
ora limitã de primire a ofertelor: 
19.09.2018  până la ora 1000 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, 
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea.
7. Data și locul deschiderii acestora: 
19.09.2018 începand cu ora 1030 la 
sediul Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea. 8. Modul de obţinere a 
caietului de sarcini : de la sediul Admi-
nistraţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul 
Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea 
acestuia fiind de 1.410 lei. 9. Durata în 
care ofertanţii rãmân angajaţi prin 
termenii ofertelor lor: Perioada de 
valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile 
calendaristice de la data licitației 
deschise organizată pentru atribuirea 
contractului de închiriere.
 
l Anunţ de participare  la licitaţie 
pentru închirierea unor suprafeţe de 
teren situate în albiile minore. 1. 
Informaţii generale: Administraţia 
Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu 
nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod 
fiscal RO 23730128; telefon: 0250/ 
739.881; fax:0250/738.255. 2. Obiectul 
si durata închirierii: închiriere supra-
față de teren situat în albie minoră 
pentru o durată de 10 ani. 3. Condi-
ţiile de participare: dovada cumpă-
rării caietului de sarcini; garanția de 
participare la licitatie – 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale 
constituită prin ordin de plată 
confirmat prin extras de cont sau 
scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt; certificatul constatator emis 
de Oficiul Registrului Comerţului, 
valabil la data deschiderii ofertelor; 
certificate constatatoare privind înde-
plinirea obligaţiilor exigibile de plata 
a impozitelor si taxelor către stat 
inclusiv cele locale; certificat de ates-
tare fiscală; cazier fiscal al persoanei 
juridice și al administratorului aces-
teia emis de DGFP; cazier judiciar al 
persoanei juridice și al administrato-

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
3333333333333333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333 
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33 
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3-
t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3 
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 fi33c3, cop33 dup3 C33tific3tul 
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3 
co3fid33ţ33l3t3t3,co3fid33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3-
p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333  3ch3t3333 33333ţ333 
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3 
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33, 
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot fi v33u3l333t3, co3d3ţ33l3 
d3d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3fiș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul 
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3, 
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic. 
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.
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rului acesteia; certificat unic de înre-
gistrare emis de Oficiul Registrului 
Comerţului; bilanţul contabil sau 
extrase de bilanț pentru anul anterior 
în care se inițiază procedura, vizat de 
administraţia fiscală; fisa de infor-
matii generale - cuantumul cifrei de 
afaceri minime pe anul anterior celui 
în care se inițiază procedura; decla-
rație că nu se află in litigiu cu titularul 
dreptului de administrare. 4. Descri-
erea succintă a bunului imobil ce 
urmează a fi închiriat: Închiriere 
suprafaţă de teren din albia minoră a 
râului Olt, Jud.Olt, pentru amenajare 
zonă  în scopul desfășurării activității 
de agrement: Lotul 1 - 252.853 mp 
teren albie minoră a râului Olt situat 
în Loc. Drăgășani și Com. Verguleasa 
extravilan, jud.Olt. 5. Data, locul și 
ora limitã de primire a ofertelor: 
07.11.2018  până la ora 1000 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, 
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea. 6. Data și locul deschi-
derii acestora: 07.11.2018 începand cu 
ora 1030 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu 
nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. 
Modul de obţinere a caietului de 

sarcini : de la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt,  Biroul Patri-
moniu - Cadastru, contravaloarea 
acestuia fiind de 1.410 lei. 8. Durata în 
care ofertanţii rãmân angajaţi prin 
termenii ofertelor lor: Perioada de 
valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile 
calendaristice de la data licitației 
deschise organizată pentru atribuirea 
contractului de închiriere.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Teleorman organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru atribuirea 
contractului de închiriere a unui 
spaţiu cu suprafaţa utilă totală de 
2,00 mp, situat la intrarea principală 
în sediul I.P.J. Teleorman, din mun. 
Alexandria, str. Ion Creangă nr. 71-73, 
jud. Teleorman, în scopul amplasării a 
2 aparate tip ATM (câte 1,00 mp 
alocat fiecărui aparat). Persoanele 
interesate se vor prezenta la sediul 
unităţii din mun. Alexandria, str. Ion 
Creangă nr. 71-73, jud. Teleorman, de 
unde, în perioada 01.10.2018-
12.10.2018, orele 8,30 - 15,30, pot 
solicita în scris fișa de date a achiziţiei, 
care se poate obţine contra sumei de 
3,00 lei.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, conform 
h o t a r a r i i  c r e d i t o r i l o r  n r. 
2782/28.09.2018, scoate la vanzare in 
bloc sau individual pe numere cadas-
trale, urmatoarele bunuri imobile, 
dupa cum urmeaza:: - NC 1372/1 
compus din teren in suprafata de 
9.815 mp si constructiile C1; C2; C3; 
C5; C7; C8; C22, la pretul total de 
126.900 euro; - NC 1372/2 compus din 
teren in suprafata de 9.958 mp si 
constructia C10 la pretul total de 
158.000 euro; - NC 1372/3 compus din 
teren in suprafata de 7.229 mp si 
constructia C49 la pretul total de 
170.200 euro; - NC 1372/4 compus din 
teren in suprafata de 16.609 mp si 
constructiile C58; C59; C60; C61; 
C65, la pretul total de 1.224.800 euro; 
- NC 1372/5 compus din teren in 
suprafata de 12.126 mp si construc-
tiile C67; C68; C85; C86; C88; C89, la 
pretul total de 237.600 euro; - NC 
1372/6 compus din teren in suprafata 
de 2.609 mp si constructiile C62 si 
C64, la pretul total de 889.200 euro; - 
NC 1372/7 compus din teren in supra-
fata de 151.081 mp si constructiile 

C14; C15; C16; C17; C19; C20; C24; 
C25; C26; C31; C32; C33; C34; C35; 
C36; C37; C38; C40; C41; C42; C43; 
C45; C46; C48; C50; C51; C52; C53; 
C54; C55; C56; C57; C63; C69; C72; 
C73; C74; C76; C77; C78; C79; C80; 
C82, la pretul total de 4.071.500 euro; 
- NC 1372/8 teren in suprafata de 
9.958 mp, la pretul de 59.100 euro; - 
Teren cale ferata industriala in supra-
fata de 2.577 mp, la pretul de 19.700 
euro; - Teren servitute trecere in 
suprafata de 20 mp, la pretul de 105 
euro. Valorile nu contin TVA. 
Valoarea totala a bunurilor imobile 
mai sus mentionate este de 6.957.105 
euro, fara tva. Licitatia se va tine in 
data de 08.10.2018 ora 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi 
adjudecate, licitatia se va tine in data 
de 10.10.2018, 12.10.2018, 15.10.2018, 
17.10.2018, 19.10.2018, 22.10.2018, 
24.10.2018, 26.10.2018, 29.10.2018, 
31.10.2018, 02.11.2018, 05.11.2018, 
07.11.2018, 09.11.2018, 12.11.2018, 
14.11.2018, 16.11.2018, 19.11.2018, 
21.11.2018, 23.11.2018, 26.11.2018, 
28.11.2018, 03.12.2018, 05.12.2018, 
07.12.2018, 10.12.2018, 12.12.2018, 

14.12.2018, 17.12.2018, 07.01.2019, 
09.11.2019, 11.01.2019, 14.01.2019, 
16.01.2019, 18.01.2019. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul lichidatorului judi-
ciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de vanzare. 
Pretul regulamentului de vanzare este 
de 2.100 lei, plus TVA. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei. Dosarul 
de prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la sediul 
lichidatorului judiciar. Telefon/fax: 
0244597808; email:office@andreiioan.
ro; mobil: 0723357858; www.andre-
iioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdut certificat manager transport 
seria AMMI nr. 15953 eliberat de ARR 
Tulcea pe numele Tudor Dumitru. Se 
declara nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B, nr. 2090896 eliberat la data de 
09.02.2011 de O.R.C. Mehedinţi pe 
numele Modă I. Rodica Com P.F.A. Se 
declară nul.


