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OFERTE SERVICIU
l SC Euro Poroton SA, cu sediul în 
loc.Oradea, jud.Bihor, este în căutarea a 
două persoane în vederea angajării pe 
poziţia de operator fabricaţie flux, cod 
COR 821106. Pentru informaţii supli-
mentare şi programarea interviurilor 
ne puteţi contacta telefonic de luni 
până vineri, în intervalul orar 08.00-
16.00, la nr.de tel.0728.957.877 sau 
0359.801.090.

l Unitatea Militară 02517, cu sediul în 
localitatea Craiova, str.Anul 1848, 
nr.98, judeţul Dolj, organizează  
concurs pentru ocuparea unei  funcţii 
contractuale vacante de: Şofer II la 
Formaţia transport. Proba scrisă în 
data de 14. 11.2018, ora 09.00, proba 
practică în data de 20.11.2018, ora 
09.00, interviul în data de 22.11.2018, 
ora 09.00. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art.3 din HG nr.286/23.03.2011, precum 
şi Condiţii specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a ocupării 
funcţiei contractuale de Şofer II la 
Formaţia transport sunt: nivelul studi-
ilor: generale, medii; permis de condu-
cere categoriile B,C,E; apt medical şi 
psihologic, vechime în muncă: fără 
vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până la 
data de 06.11.2018, ora 12.00  la sediul 
UM 02517 Craiova. Relaţii suplimen-
tare ala sediul UM 02517 Craiova. 
Persoană de contact: Cpt. Daniel Stoi-
chin, tel.0761.698.075.

l Consiliul Judeţean Suceava anunţă: 
Consiliul Judeţean Suceava organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale de execuţie vacantă 
îngrijitor la Biroul administrativ al 
Serviciului logistic din cadrul Direcției 
organizare. Concursul se organizează 
la sediul Consiliului Judeţean 
Suceava, în data de 14.11.2018, orele 
10,00, proba scrisă. Interviul va avea 
loc într-un termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. I. Condiţii generale: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 3 din Regulamentul 
-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a crite-
riilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. II. Condi-
ţiile specifice: -studii generale; 
-vechimea în muncă minimă necesară: 
6 luni. Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anun-
țului, la registratura Consiliului Jude-
ţean Suceava din str. Ştefan cel Mare 
nr.36. Relaţii suplimentare cu privire 
la conţinutul dosarului, bibliografie, 
etc. se pot obţine de la: -avizierul  insti-
tuţiei; -secretarul comisiei, tel. 
0230/210.148, interior 142.

l Institutul de Urgență pentru Boli 
Cardiovasculare „Prof.Dr.C.C.Iliescu” 
Bucureşti organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
temporar vacant, pe perioadă determi-
nată, conform Hotărârii Guvernului 
286/2011: 1 post tehnician sanitar 
(utilaje medicale), studii medii. Condiții 
de desfăşurare a concursului: 1.Ultima 
zi pentru depunerea dosarelor de 
înscriere: 30.10.2018, ora 12.00; 2.Data 
şi ora organizării probei scrise: 
07.11.2018, ora 9.00; 3.Data şi ora inter-
viului: 09.11.2018, ora 9.00; 4.Locul 
depunerii dosarelor şi al organizării 
probelor de concurs: sediul institutului 
din Şoseaua Fundeni, numărul 258, 
sectorul 2- Serviciul RUNOS. Condiții 
specifice de participare: -studii 
-diplomă de studii medii în specialitate, 
cel puțin 6 luni vechime în specialitate 
ca tehnician în sectorul sanitar. 
Anunțul de concurs, bibliografia şi 
tematica sunt afişate la avizier şi pe 
site-ul unității: www.cardioiliescu.ro, 
Secțiunea Informații -Concursuri. 
Relații suplimentare se obțin la Servi-
c iul  Resurse  Umane,  te lefon: 
031.425.15.19.

l Curtea de Apel Bucureşti organi-
zează concurs, în condiţiile legii, în 
zilele de 11 şi 13 decembrie 2018, la 
sediul din Splaiul Independenţei nr. 5, 
sector 4, pentru ocuparea posturilor de 
grefier vacante pe durată determinată, 
astfel: cu studii superioare la Curtea de 
Apel Bucureşti -1 post, Tribunalul 
Bucureşti -2 posturi, Judecătoria 
Slobozia -2 posturi,  Judecătoria Buftea 
-1 post, precum şi cu studii medii: 
Tribunalul Giurgiu -1 post.
 Condiţiile de participare, tematica, 
bibliografia şi actele necesare înscrierii 
la concurs vor fi afişate la sediul Curţii 
de Apel Bucureşti şi pe pagina de 
Internet la adresa: http://www.cab1864.
eu, la rubrica Resurse Umane -Concur-
suri/ Examene.  Cuantumul taxei de 
concurs este de 150 lei şi se achită la 
casieria Curţii de Apel Bucureşti. Dosa-
rele de concurs vor fi depuse la sediul 
Curţii de Apel Bucureşti -Splaiul Inde-
pendenţei nr.5, sector 4, mezanin, cam. 
M01, până la data de 21.11.2018 
(inclusiv), în zilele lucrătoare între orele 
9:00 -16:00.

l În conformitate cu prevederile Hotă-
rârii Guvernului nr. 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 
Ministerul Fondurilor Europene orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea a unui post vacant de natură 
contractuală de referent IA, din cadrul 
Direcţiei Generale Achiziţii Publice şi 
Servicii Interne -Serviciul Logistică. 
-Data limită depunere dosare: 
06.11.2018 ora 17,00; -Selecție dosare 
07-08.11.2018; -Proba scrisă: 14.11.2018 
ora 10,00; -Interviul: 20.11.2018 ora 
10,00. Condiţii specifice (pentru ambele 
posturi); a) Studii medii liceale absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; b) 
Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 6 ani. Concursul se organizează 
la sediul Ministerului Fondurilor Euro-
pene din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, 
sect. 1, Bucureşti. Condițiile de partici-

pare şi de desfăşurare a concursului, 
bibliografia şi alte informații necesare 
sunt afişate la sediul instituției şi pe 
site-ul www.fonduri-ue.ro. Persoană de 
contact: Cojocaru Gabriel -tel.: 0372 
838 681.

l Primăria Sectorului 6 organizează 
concurs de recrutare în data de 
07.11.2018, ora 10.00– proba scrisă, 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacantă astfel: •1 
post de consilier clasa I, grad profesi-
onal superior din cadrul Serviciului 
Relaţii cu Mass-Media, Societatea 
Civilă şi Protocol Evenimente, Direcţia 
Generală Comunicare şi Relaţii 
Publice; Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Sectorului 6, din Calea 
Plevnei nr. 147-149: Proba scrisă în 
data de 07.11.2018, ora 10.00. Interviu: 
data şi ora vor fi comunicate ulterior. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
concurs: 23.10.2018– 30.10.2018. 
Condiţii generale pentru recrutare: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
•Condiţii de participare pentru funcţia 
publică de execuţie temporar vacantă 
de consilier clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Serviciului Relaţii 
cu Mass-Media, Societatea Civilă şi 
Protocol Evenimente: 1) Studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în unul din domeniile: 
filologie sau comunicare; 2) Cursuri de 
perfecţionare în domeniul comunicare 
şi transparenţă decizională, absolvite cu 
certificat sau diplomă. 3) Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minim 7 ani. 
Dosarele de înscriere se pot depune în 
termen de 8 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei Sectorului 6 şi trebuie 
să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia şi 
atribuţiile prevăzute în fişa postului, se 
afişează la sediul Primăriei Sectorului 6 
şi pe site-ul: www.primarie6.ro. Coor-

donate de contact: Adresa de corespon-
denţă: Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 
6 ,  B u c u r e ş t i .  Te l e f o n /  F a x : 
0376.204.438,  Emai l :  pr im6@
primarie6.ro. Persoana de contact: 
Mărgineanu Tamara- Silvia– Inspector, 
Serviciul Managementul Resurselor 
Umane.

l Academia de Studii Economice din 
Bucureşti organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi contrac-
tuale vacante, de execuţie şi de condu-
cere pe perioadă  determinată şi 
nedeterminată: Direcţia Juridică şi 
Contencios Administrativ Şef Serviciu 
Juridic şi Contencios Administrativ: 
1post studii superioare, nivelul studii-
lor:licenţă, domeniul studiilor:drept/
ş t i i n ţ e  j u r i d i c e ,  v e c h i m e  î n 
muncă:minim 5 ani; vechime în specia-
litatea postului: minim 5 ani. Biroul 
arhivă. Arhivar: 1post, studii medii, 
domeniul studiilor:studii de specialitate 
- Absolvirea Programului de formare 
profesională - perfecţionare pentru 
ocupaţia „arhivar” (COD COR 
441501) organizat de  Şcoala Naţională 
de Perfecţionare Arhivistică, din cadrul 
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza”, potrivit art. 32 din Legea Arhi-
velor Naţionale nr. 16/1996, republicată 
în M.Of. 293/ 22.04.2014. Direcția 
Achiziții Publice. Şef serviciu achiziții 
publice: 1post, studii superioare, nivelul 
studiilor: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă, domeniul studiilor:ju-
ridic/tehnic,vechime în specialitatea 
postului: minim 4 ani in achizitii 
publice, certificat de expert Achiziții 
Publice, recunoscut de Autoritatea 
Națională pentru Calificări sau studii 
postuniversitare în domeniul achiziți-
ilor publice. Facultatea de Economie 
Teoretică şi Aplicată/Secretariat. 
Secretar: 1post studii superioare. Facul-
tatea de Cibernetică, Statistică şi Infor-
matică Economică/Secretariat. 
Secretar: 1 post studii superioare. 
Direcţia Relaţii Internaţionale - Biroul 
Erasmus + Secretar III: 1post studii 
superioare, nivelul studiilor: universi-
tare de licenţă, domeniul studiilor: 
economice sau administrative. Direcţia  
Relaţii cu mediul de afaceri – Biroul 
parteneriate cu mediul economico-so-
cial. Referent: 1 post, nivelul studiilor: 
superioare, domeniul studiilor:econo-

mice, vechime în specialitatea 
postului:5 ani   Cabinet Rector. Consili-
er-perioadă determinată 3 ani: 1 post, 
nivelul studiilor: superioare, domeniul 
studiilor: economice, vechime în specia-
litatea postului: 5 ani. Centrul de 
Consiliere şi Orientare în Carieră. 
Psiholog: 1post studii superioare,califi-
care:psiholog cu atestat în specialitatea 
Psihologie educaţională, consiliere 
şcolară şi vocaţională/consilier de 
carieră. Consiliul de Studii Universitare 
de Doctorat/Biroul CSUD. Secretar II: 
1 post, nivelul studiilor: superioare de 
lungă durată, vechime în muncă: 
minimum 2 ani în activitatea de secre-
tariat (vechimea în activitatea de secre-
tariat în cadrul unei facultăți constituie 
un avantaj). Locul de desfăşurare a 
concursului (scris şi /practică): sala 
0420, data: 14.11.2018, ora: 8:30. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
concurs:05.11.2018, ora 12,00. Interviul 
se va desfaşura în data de 20.11.2018 
ulterior afişării rezultatelor probelor 
scrise şi /practice. Date contact secretar 
comisie concurs: Stamate Carmen  Tel. 
0213191900/653 sau 298. Informaţii 
suplimentare găsiţi pe site - ul:http://
resurseumane.ase.ro.

l Unitatea Militară 02474 Braşov, 
Judeţul Braşov, cu sediul în Braşov, str.
Pieţii, nr.9, organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor contractuale 
vacante, conform H.G.nr.286/2011, 
astfel: -Asistent medical, studii postli-
ceale, compartiment primire urgenţe 1 
post; -Asistent medical, studii postli-
ceale, cabinet medicină dentară, 1 post; 
-Brancardier, studii generale, 1 post; 
-Referent I, birou resurse umane, 1 
post. Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă, în data de 14.11.2018, ora 
09.00; -proba practică, în data de 
16.11.2018, ora 09.00; -interviu, în data 
de 20.11.2018, ora 09.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
generale: -Cetăţenie română, cetăţenie 
a altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; -Cunoaşterea limbii române, 
scris şi vorbit; -Vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; -Capaci-
tate deplină de exerciţiu; -Stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
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sanitare abilitate; -Îndeplineşte condi-
ţiile de studii sau alte condiţii specifice 
postului scos la concurs; -Candidatul/
candidata nu a fost condamnat(ă) 
definitiv pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni 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 exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii specifice necesare 
pentru ocuparea posturilor vacante 
scoase la concurs: Asistent medical: -să 
deţină o diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivelentă, speciali-

tatea „asistenţă medicală generală”; 
-să deţină certificat de membru 
OAMGMAMR -specialitatea medicină 
generală, avizat şi valabil la data 
concursului. Certificatul va fi însoţit de 
avizul anual (pentru persoanele care 
exercită profesia de asistent medical 
generalist) şi de adeverinţa pentru 
participare la concurs, eliberată de 
OAMGMAMR (în cazul persoanelor 
care nu exercită profesia de asistent 
medical generalist); -nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasificate 
sau a certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat 

„Admis”; -6 luni vechime ca asistent 
medical. Brancardier: -să deţină adeve-
rinţă privind absolvirea studiilor gene-
rale; -nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces 
la informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „Admis”; -fără 
vechime. Referent I, birou resurse 
umane: -să fie absolvent de liceu cu 
diplomă de bacalaureat; -cunoştinţe de 
operare pe calculator -Microsoft Office 
-nivel bun; -spirit de iniţiativă, comuni-
care, lucru în echipă, capacitate de 
analiză şi rezistenţă la stres; -absolvent 
al unui Curs de perfecţionare/speciali-
zare în domeniul gestiunii resurselor 
umane sau Curs de inspector (referent) 
resurse umane, acreditat de Ministerul 
Educaţiei Naţionale; -nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasificate 
sau a certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat 
„Admis”; -vechime  minim 3 ani şi 3 
luni în specialitatea postului scos la 
concurs -resurse umane sau posturi 
similare/inspector de specialitate/consi-
lier/referent specialitate/asistent 
manager. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare după publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Unităţii Militare 
02474 Braşov. Relaţii suplimentare la 
sediul Unităţii Militare nr.02474 
Braşov, persoană de contact: doamna 
Zdrelea Mihaela, tel.: 0268.416.393 
int.111.

CUMPĂRĂRI IMOBILE  
l OCPI Prahova, str.Unirii, nr.2, 
Ploieşti, intenţionează cumpărarea 
unui imobil cu destinaţia de sediu 
administrativ, situat în Municipiul 
Ploieşti. În acest sens, documentaţia de 
cumpărare se poate ridica gratuit de la 
sediul instituţiei sau de pe site, înce-
pând cu data de 22.10.2018. Relaţii la 
telefon: 0244.514.907, int.226 sau ph@
ancpi.ro.

CITAȚII  
l Ciobanu Dumitru, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în com.Cîndeşti, sat 
Bărcăneşti, este citat la Judecătoria 
Tg.Jiu, cu sediul în Tg.Jiu, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.34, jud.Gorj, în data 
de 06.11.2018, ora 9.00, în calitate de 
pârât în dosarul nr.14932/318/2017, C9, 
având ca obiect tăgadă paternitate, 
reclamant fiind Bălăşoiu Gheorghe 
Cosmin.

l Numitii Philip Barbara si Kuntecz 
Ana sunt citati la Judecatoria Arad in 
26.10.2018, dos. civ. 2609/55/2018, 
radiere uzufruct.

l Numitul Rivis Denis Ioan este citat 
in 30.10.2018 in dos. civ. 7645/55/2018 
la Judecatoria Arad pt divort.

l Reclamanta Macarov Aura Liliana, 
cu ultim domiciliu cunoscut în oraş 
Rădăuți, str. Simion Florea Marian 
nr.11, jud. Suceava, este citată la Jude-
cătoria Iaşi, str. A.Panu nr.25, in data 
de 13.11.2018, ora 8.30, complet C14 
etaj 1, dosar nr. 23776/245/2017, cu 
obiect constatare nulitate clauze 
abuzive, pârât fiind Banca Româ-
nească.

l Se citează paratele Savescu Mioara 
şi Matei Florenţa ambele cu reşedinţa 
in Suedia, Albu Amarie Elena şi Mazilu 
M. Elena ambele cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Dărmăneşti, cartier Plopu, 
jud. Bacău, actualmente cu reşedinţa in 
Italia, la Judecătoria Moineşti, dosar 
1287/260/2009, obiect partaj succesoral, 
termen 07.11.2018, reclamanta Duca 
Florenţa.   

l Burlacu Constantin citeaza pe 
Gherase Alex, Gherase Mihaela si 
Gherase Dan in dosarul 1843/333/2016 
termen 20.11.2018 ora 09.30 Judeca-
toria Vaslui obiect Servitute de trecere 
si granituire.

l Kiss Nuczu este chemat in calitate 
de parat la Judecatoria Dragomiresti, 
pe data de 24 octombrie 2018, in 
dosarul nr. 625/224/2017, in proces cu 
Perta Dumitru.

l Subsemnatul Antoce Milică, în cali-
tate de reclamant chem în instanță –
Judecătoria Iaşi, C12M, 8.30, în data 
de 07.11.2018 pe Antoce (Rebeca) Lidia 
Elena în  cauza de divorț  nr. 
25774/245/2016.

DIVERSE  
l Toți cei interesați în a face opoziție la 
dobândirea prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate al numiților 
Pandrea Mirela Rodica şi Pandrea 
Ioan cu privire la imobilele înscrise în 
CF 112617 Râşnov nr. Top 6004/1/2/3;  
în CF 112623 Râşnov nr. Top 
6004/1/3/3;  în CF 112624 Râşnov, nr. 
top 6004/1/1/3;  în CF 112625 Râşnov, 
nr. Top 6004/2/3, sunt invitați la Jude-
cătoria Zărneşti în data de 31 Ianuarie 
2019, ora 09.00.

l Toți cei interesați în a face opoziție la 
dobândirea prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate a numițiilor: 
Pedestru Eugenia şi Pedestru Nicolae, 

cu privire la suprafața de teren de 
13130 mp, din imobilului înscris în CF 
102250 Bran, nr. Top 328/1 şi de către 
Voinescu Maria şi Voinescu Nicolae cu 
privire la suprafața de 6100 mp teren 
din imobilul înscris în CF 102250 Bran, 
nr. Top 328/1, sunt invitați la Judecă-
toria Zărneşti în data de 09 Ianuarie 
2019, ora 09.00.

l Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administrativ-te-
ritorială Gîngiova, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.11 şi 18 începând cu 
data de 29.10.2018, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Gîngiova, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii generale de insolvenţă a debito-
rului SC New A&I Company SRL, 
CIF: 19244600, J25/630/2006, dosar nr. 
2253/101 anul 2018 -Tribunalul Mehe-
dinţi. Termen pentru depunerea cere-
rilor de creanţă la 21.11.2018; 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 12.12.2018; Termen 
pentru depunerea eventualelor contes-
tații este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar şi pentru afişarea 
tabelului definitiv al creanţelor la 
09.01.2019. Administrator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis.

l O.M.V. Petrom S.A. anunta publicul 
interesat asupra deciziei de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
“Lucrari de suprafata, foraj, echipare 
de suprafata si conducta de amestec 
sonda 628 bis Oprisenesti”, propus a fi 
amplasat in judetul Braila, UAT Ianca. 
Proiectul acordului de mediu si infor-
matiile relevante pentru luarea deciziei 
pot fi consultate la sediul agentiei 
pentru Protectia Mediului Braila din 
municipiul Braila, B-dul Indepen-

Anunț pentru selecția şi recrutarea unui Director General pentru SC ACTIVE 
CONEXE SA. În conformitate cu OUG 109/2011 privind Guvernața corporativă 
a întreprinderilor publice, completată cu Legea 111/2016, SC ACTIVE CONEXE 
SA a selectat SC Alira Recruitment SRL pentru a-i oferi asistență în procesul de 
selecție pentru ocuparea postului de Director General. Societatea ACTIVE 
CONEXE SA a fost înființată ca urmare a obligațiilor asumate de către statul 
român (prin AAS) şi Ford România în procesul de privatizare al Daewoo Auto-
mobile Craiova. ACTIVE CONEXE este persoană juridică română, având 
forma juridică de societate pe acțiuni şi îşi desfăşoara activitatea în conformitate 
cu legislația română şi cu actul constitutiv al societății aprobat de Adunarea 
Generală a Acționarilor. Societatea desfăşoară în principal activități în domeniul 
imobiliar şi secundar administrarea depozitelor ecologice şi administrarea imobi-
lizărilor financiare. Criterii de calificare: 1.Studii universitare de preferat în ştiințe 
administrative sau economice; 2.Experiență de minim 5 ani în activitatea de 
management a unor societăți comerciale private sau publice; 3.Cunoştințe cu 
privire la bune practici de guvernanță corporative; 4.Abilități de management; 
5.Bune competențe interpersonale (abilități de comunicare, organizare, negociere, 
lucru în echipă). Criterii care constituie avantaje: 1.Studiile masterale în manage-
ment/leadership; 2.Bune cunoştințe de limba engleză; 3.Bune cunoştințe de 
afaceri/legislative specific domeniului de activitate a societății- tranzacții privind 
domeniul imobliar; 4.Experiență în domeniul piețelor de capital. Procedura de 
evaluare/selecție cuprinde 3 etape: 1.Selecția CV-urilor; 2.Interviurile cu consul-
tantul extern; 3.Interviurile finale cu reprezentanții Consiliului de Administrație 
al SC Active Conexe SA. Depunerea candidaturii: CV-urile candidaților vor fi 
trimise, numai în format electronic, pe adresele de e-mail: alina.dobra@alirajobs.
ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro până cel târziu în data de 29 octombrie 
2018. Nu se trimit alte documente în afara CV-ului (diplome, recomandări etc.); 
acestea vor fi trimise ulterior, la cerere. Toate aplicațiile primesc confirmare de 
primire cu „reply” către adresa de la care au fost trimise, răspuns trimis de către 
un consultant al Alira Recruitment. Candidații care nu sunt invitați la interviu în 
cel mult 10 zile de la confirmarea primirii aplicației vor fi considerați respinşi, 
fără a fi nevoie de altă informare. Numai candidații selectați de către firma de 
recrutare în urma interviurilor (vor fi înştiințați individual) vor depune următoa-
rele documente necesare pentru înregistrarea candidaturii, pe suport hârtie, în 
plic închis şi sigilat, pe care se va menționa: „Procedura de selecție pentru 
completarea postului de membru al Director General al Active Conexe SA, 
Nume şi Prenume Candidat”, la adresa de corespondență SC Alira Recruitment 
SRL, str.Jiului, nr.2A, sector 1 Bucureşti: Curriculum Vitae în limba română; 
Două scrisori de recomandare, care să conțină numele şi datele de contact ale 
persoanelor care oferă referințele; Copie a actului de identitate; Copii ale actelor 
de studii; Cazier Judiciar, Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că 
în perioada în care a ocupat o funcție de administrare /management în cadrul 
unei regii sau societăți comerciale, aceasta a înregistrat profit cel puțin pe 
parcursul unui exercițiu financiar; Declarație pe propria răspundere dată în 
conformitate cu prevederile art.33 din OUG 109/2011 privind guvernanța corpo-
rative a întreprinderilor publice şi ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în 
declarații; Declarație pe propria răspundere privind statutul de funcționar public 
sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul 
altor autorități sau instituții publice, aşa cum este prevăzut la art.28 din OUG 
109/2011, Declarație pe propria răspundere privind starea de compatibilitate a 
candidaților în conformitate cu prevederile legii 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenței în exercitarea deminităților publice, a funcțiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției cu modifică-
rile şi completările următoare. Reprezentanții Consiliului de Administrație vor 
lua decizia finală în ceea ce priveşte stabilirea candidaților finali. Prin transmi-
terea aplicației, candidații îți dau acordul implicit ca datele lor personale să fie 
procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecție. SC Active Conexe SA îți 
rezervă dreptul de a intervieva numai candidații selectați.
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denta, nr. 16, bl. B5, in zilele lucratoare, 
intre orele 9:00 - 13:00, precum si la 
urmatoarea adresa de internet www.
apmbr.anpm.ro - Reglementari/Acord 
mediu/Drafturi acte reglementare. 
Observatiile/contestatiile publicului se 
primesc la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Braila, din munici-
piul Braila, B-dul Independentei, nr. 
16, bl. B5, pana la data de 31.10.2018 
(in termen de 8 zile de la data publicarii 
anuntului).

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al Euro Seed Plant 
SRL desemnat prin hotararea nr.2794 
din data de 17.10.2018, pronuntata de 
Tribunalul Ilfov, Sectia Civila in dosar 
nr. 3779/93/2017, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simplifi-
cata prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Euro Seed Plant SRL, cu 
sediul in Loc. Voluntari, Oraş Volun-
tari, B-dul Voluntari, Nr. 13, Camera 2, 
Etaj 1, Judet Ilfov, CUI  28346560, nr. 
de ordine in registrul comertului 
J23/1000/2011. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de 
creanta nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impotriva Euro 
Seed Plant SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
3779/93/2017, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar al creantelor 
07.12.2018; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului supli-
mentar al creantelor 07.01.2019; c) 
termenul pentru depunerea contestati-
ilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile 
de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 07.02.2019.

l Pentru aceste motive, în numele 
legii, hotărăşte: Admite excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a pârâţilor 
Primarul oraşului Hârlău şi Unitatea 
Administrativ Teritorială oraşul 
Hârlău, ce a fost invocată de pârâţi 
(pentru capătul de cerere referitor la 
stabilirea calităţii de unic moştenitor). 
Respinge acţiunea formulată de recla-
mantul Alexandrescu Gabriel-Du-
mitru, în contradictoriu cu pârâţii 
Primarul oraşului Hârlău şi Unitatea 
Administrativ Teritorială oraşul 
Hârlău, ca fiind formulată împotriva 
unor persoane fără calitate procesuală 
pasivă. Respinge excepţia neîndepli-
nirii procedurii prealabile, ce a fost 
invocată de instanţă, din oficiu. Admite 
acţiunea formulată de reclamantul 
Alexandrescu Gabriel-Dumitru, domi-
ciliat în oraşul Năvodari, strada Princi-
pală, nr.35, bloc K1L2, apart.2, judeţul 
Constanţa, astfel cum a fost precizată. 
Constată deschisă succesiunea defunc-
tului Cepoi Costache, decedat la data 
de 11.06.1994, cu ultimul domiciliu în 
oraşul Hârlău, judeţul Iaşi. Constată că 

masa partajabilă rămasă după 
defunctul Cepoi Costache este consti-
tuită din suprafaţa de 2ha 3400mp 
teren, cuprinsă în titlul de proprietate 
nr.174210/03.03.1993 (fila 17). Constată 
că, după defunctul Cepoi Costache a 
avut calitatea de moştenitor legal. 
Cepoi Florica (fosta Alexandrescu), în 
calitate de soţie supravieţuitoare. 
Constată că, după defuncta Cepoi 
Florica, decedată la data de 06.01.2005, 
cu ultimul domiciliu în oraşul Hârlău, 
judeţul Iaşi, a avut calitatea de moşte-
nitor legal Alexandrescu Dumitru. 
Constată că, după defunctul Alexan-
drescu Dumitru, decedat la data de 
07.01.2016, cu ultimul domiciliu în 
oraşul Hârlău, judeţul Iaşi, au calitatea 
de moştenitori legali Alexandrescu 
Gabriel-Dumitru şi pe Alexandrescu 
Manuela (CNP: 26804011365617, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în oraşul 
Năvodar i ,  b loc  GSP,  judeţu l 
Constanţa), în calitate de descendenţi 
de gradul I (fiu, respectiv fiică), cu o 
cotă-parte ideală din moştenire de câte 
1/2 fiecare. Constată că masa partaja-
bilă rămasă după defunctul Alexan-
drescu Dumitru este constituită din 
suprafaţa de 2ha 3400mp teren, 
cuprinsă în titlul de proprietate 
nr.174210/03.03.1993, emis pe numele 
Cepoi Costache (22.200mp teren arabil 
situat în extravilanul oraşului Hârlău, 
T24, P 636/1, 1.000mp teren arabil 
situat în intravilanul oraşului Hârlău, 
T45, P 685/2, şi 200mp teren curţi 
construcţii, situat în intravilanul 
oraşului Hârlău, T45, P 685/1). În baza 
art.453 C.proc.civ., ia act de faptul că 
nu au fost solicitate cheltuieli de jude-
cată în cauză. Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la comunicare. 
Cererea şi motivele de apel se vor 
depune la Judecătoria Hârlău, sub 
sancţiunea nulităţii, conform art. 471 
alin.1 C.proc.civ. Pronunţată, conform 
art.396 alin.2 C.proc.civ.,  azi, 
02.10.2018. Preşedinte, Daniel Chiriac. 
Grefier, Doiniţa Davidescu.

SOMAȚII  
l Romania. Autoritatea Judecato-
rească Judecatoria Sf. Gheorghe. 
Dosar nr. 3927 130512018. Somație. 
Dispusă spre emitere prin încheierea de 
sedință din data de 15.10.2018. Prin 
prezenta somație se aduce la cunostință 
celor interesați faptul că petenții Boer 
Liviu şi Boer Gabriela, cu domiciliul 
ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la Cabinet de Avocat Balint 
Judit-Erzsebet, cu sediul în Braşov, str. 
M.Kogalniceanu nr. 14, bl.1K, sc.A, 
ap,10, județul Braşov, au formulat o 
actiune in prestatie tabulara pentru 
dobandirea dreptului de proprietate 
asupra următoarelor:  terenul situat în 
Belin, înscris în CF 1742 a localității 
Belin, nr. top 2602, cu suprafata de 
11436 mp; terenul situate în Belin, 
înscris în CF 1742 a localității Belin , 
top 2606, în suprafață de 547 mp; 
terenul situate în Belin, înscris în CF 
1742 a localității Belin, nr top 2607, cu 
suprafață de 2948 mp. Pârâții sunt 
numiții Popa Gheorghe, cu domiciliul 

în Dealul Morii nr.8, jud. Braşov; 
Bodnar Erzsebet, domiciliată în Cluj 
Napoca, Aleea Borsec nr. 1, ap. 23, jud. 
Cluj; Sabău Rodica, cu domiciliul în 
Sânpetru, sat Sânpetru, str. I.T. 
Meschendorfer nr.337, jud. Braşov. Toți 
cei interesați pot face opoziție în 
termen de 1 lună de la afişarea la Jude-
cătoria Sf. Gheorghe, str. Kriza Janos, 
nr. 2, jud. Covasna.

LICITAȚII  
l Private Liquidation Group IPURL 
numit lichidator în dosarul nr. 
1176/111/2016 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea Alex 
Don Com S.R.L., J05/2063/2012, CUI: 
30987885 scoate la vânzare prin lici-
tație publică autoutilitară marca Opel 
tipul COMBO cu 2 locuri având nr. de 
înmatriculare BH 07 MKA, număr de 
i d e n t i f i c a r e / s e r i e  ş a s i u 
WOLOXCF2523017509, an fabricație 
2002, culoare caroserie alb, sursa de 
putere motorina, putere maximă motor 
48 kw, cilindre 1686 cmc, numărul de 
kilometri parcurşi 254.380 km. Prețul 
de pornire: 5.800 lei. Licitația va avea 
loc în data de 30.10.2018 ora 12:00 la 
sediul lichidatorului din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor. 
Participanții la licitație trebuie să 
consemneze, cel mai târziu până la 
începerea licitației, cel puțin 10% din 
prețul de începere a licitației pentru 
bunul pentru care licitează, în contul 
unic de indolvență deschis la Libra 
Bank. Vânzarea la licitație se va face în 
mod public de către lichidatorul judi-
ciar care va oferi bunul spre vânzare 
prin 3 strigări succesive.  Bunul se 
adjudecă celui care, după 3 strigări 
succesive, făcute la intervale de timp 
care să permită opțiuni şi supralicitări, 
oferă prețul cel mai mare, iar atunci 
când există un singur concurent, acesta 
a oferit prețul de începere a licitației. 
Dacă nu se obține prețul de începere a 
licitației, la acelaşi termen bunul v-a fi 
din nou scoas la vânzare, caz în care 
licitația va începe de la prețul de 75% 
din cel prevăzut în anunț, iar bunul va 
fi vândut celui care va oferi prețul cel 
mai mare. Informații suplimentare se 
po t  ob ț ine  de  l a  l i ch ida tor : 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l Direcţia Judeţeană de Adminis-
trarea Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Călăraşi, cu sediul în Călă-
raşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, 
bl.A24 (Flora), tronson 3, judeţul Călă-
raşi, organizează licitaţie publică cu 
strigare, pentru vânzarea unui imobil, 
reprezentând fostul spital Gurbăneşti, 
aflat în proprietatea privată a judeţului 
Călăraşi, conform Hotărârii Consi-
l i u l u i  J u d e ţ e a n  C ă l ă r a ş i 
nr.186/20.09.2018, privind aprobarea 
vânzării, prin licitaţie publică cu stri-
gare, a unui imobil aflat în domeniul 
privat al judeţului Călăraşi. Imobilul 
scos la vânzare prin licitaţie publică cu 
strigare este compus din 12 construcţii, 
cu suprafaţa construită totală de 
1.608,105mp şi teren în suprafaţă 

măsurată totală de 23.380,61mp şi 
23.352,11mp suprafaţa din acte şi 
reprezintă fostul spital Gurbăneşti. 
Imobilul are numărul cadastral 286, 
înscris în Cartea Funciară nr.20999 a 
localităţii Gurbăneşti. Preţul de pornire 
al licitaţiei publice cu strigare este de 
362.448Lei. Pasul de licitare este de 
18.122Lei. Dosarul de licitaţie poale fi 
procurat zilnic de la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi, din municipiul Călăraşi, str.1 
Decembrie 1918, nr.1A, Bloc A24 
(Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, 
începând cu data de 23.10.2018, ora 
9.00, până pe data de 26.10.2018, ora 
13.00, la preţul de 300Lei. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 7.249Lei. 
Documentele de participare la licitaţie 
sunt cele menţionate în Instrucţiunile 
const i tu i te  ca  anexă  la  HCJ 
nr.186/20.09.2018 şi vor fi depuse în 
plicuri sigilate la sediul Direcţiei Jude-
ţene de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, 
cu sediul în municipiul Călăraşi, str.
1Decembrie 1918, nr.1A, bloc 24 
(Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, 
până pe data de 31.10.2018, ora 16.00. 
Deschiderea plicurilor va avea loc la 
sediul Direcţiei Judeţene de Adminis-
trare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Călăraşi în data de 
01.11.2018, ora 11.00, în prezenţa 
tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea 
listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia 
publică cu strigare, să aibă loc pe data 
de 01.11.2018, ora 13.00, la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Jude-
ţului Călăraşi. Licitaţia va avea loc în 
sala de şedinţe a Direcţiei Judeţene de 
Administrare a Domeniului Public şi 
Privat al Judeţului Călăraşi, pe data de 
06.11.2018, ora 11.00. Pentru relaţii 
suplimentare vă puteţi adresa d-nei/
d - lu i  Enc iu  Dor ina ,  t e l e fon : 
0342.405.912.

l Direcţia Judeţeană de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat al Jude-
ţului Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, 
str.1 Decembrie 1918, nr.1A, bl.A24 
(Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, 
organizează licitaţie publică cu strigare, 
pentru vânzarea unui imobil, reprezen-
tând fostul spital Dor Mărunt, aflat în 
proprietatea privată a judeţului Călă-
raşi, conform Hotărârii Consiliului 
Judeţean Călăraşi nr.187/20.09.2018, 
privind aprobarea vânzării, prin lici-
taţie publică cu strigare, a unui imobil 
aflat în domeniul privat al judeţului 
Călăraşi. Imobilul scos la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare este compus 
din 11 construcţii, cu suprafaţa 
construită totală de 2.099mp şi teren în 
suprafaţă măsurată totală de 23.406mp 
şi 23.402mp suprafaţa din acte şi repre-
zintă fostul spital Dor Mărunt. 
Imobilul are numărul cadastral 22560 
(nr.vechi 810), înscris în Cartea 
funciară nr.22560 (nr.vechi 547) a loca-
lităţii Dor Mărunt. Preţul de pornire al 
licitaţiei publice cu strigare este de 
456.534Lei. Pasul de licitare este de 
22.827Lei. Dosarul de licitaţie poate fi 

procurat zilnic de la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi, din municipiul Călăraşi, str.1 
Decembrie 1918, nr.1A, bloc A24 
(Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, 
începând cu data de 23.10.2018, ora 
9.00, până pe data de 26.10.2018, ora 
13.00, la preţul de 300Lei. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 9.131Lei. 
Documentele de participare la licitaţie 
sunt cele menţionate în Instrucţiunile 
const i tu i te  ca  anexă  la  HCJ 
nr.187/20.09.2018 şi vor fi depuse în 
plicuri sigilate la sediul Direcţiei Jude-
ţene de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, 
cu sediul în municipiul Călăraşi, str.1 
Decembrie 1918, nr.1A, bloc 24 (Flora), 
tronson 3, judeţul Călăraşi, până pe 
data de 31.10.2018, ora 16.00. Deschi-
derea plicurilor va avea loc la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Jude-
ţului Călăraşi în data de 01.11.2018, 
ora 13.00, în prezenţa tuturor ofertan-
ţilor, urmând ca afişarea listei cu ofer-
tanţii calificaţi la licitaţia publică cu 
strigare, să aibă loc pe data de 
01.11.2018, ora 14.00, la sediul Direc-
ţiei Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi. Licitaţia va avea loc în sala de 
şedinţe a Direcţiei Judeţene de Admi-
nistrare a Domeniului Public şi Privat 
al Judeţului Călăraşi pe data de 
06.11.2018, ora 14.00. Pentru relaţii 
suplimentare vă puteţi adresa d-nei 
Euciu Dorina, telefon: 0342.405.912.

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 
şi durata închirierii: închiriere supra-
fețe de teren situate în albii minore 
pentru o durată de 2 ani. 3. Condiţiile 
de participare: dovada cumpărării 
caietului de sarcini; garanția de parti-
cipare 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 Admi-
nistraţiei Bazinale de Apă Olt; certifi-
catul constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului, valabil la 
data deschiderii ofertelor; certificate 
constatatoare privind îndeplinirea 
obligaţiilor exigibile de plata a impo-
zitelor si taxelor către stat inclusiv 
cele locale; certificat de atestare 
fiscală; cazier fiscal al persoanei juri-
dice şi al administratorului acesteia 
emis de DGFP; cazier judiciar al 
persoanei juridice şi al administrato-
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 
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în care se inițiază procedura; decla-
rație că nu se află în litigiu cu titularul 
dreptului de administrare. 4. Cuan-
tumul garanţiei 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 închi-
riat: Închiriere suprafeţe de teren în 
albiile minore ale râurilor și pârâu-
rilor din Jud.Vâlcea și jud.Olt pentru 
exploatarea de agregate minerale în 
vederea înlăturării materialului aluvi-
onar: Lotul 1 - 11.629 mp, teren albie 
minoră a pârâului Govora, situat în 
Loc. Bunești, jud. Vâlcea. Lotul 2 - 
30.438 mp, teren albie minoră a râului 
Olt, situat în Com.Giuvărăști, jud. 
Olt. 6. Data, locul și ora limitã de 
primire a ofertelor: 06.11.2018  până 
la ora 1000 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu 
nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data 
ș i  locul  deschider i i  acestora : 
06.11.2018 începand cu ora 1030 la 
sediul Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 

Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul de obţi-
nere a caietului de sarcini : de la 
sediul Administraţiei 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 S.C. Doroca S.A, prin lichidator 
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă 
scoaterea la vânzare, a activelor 
societăţii  debitoare, după cum 
urmează: A. Imobil situat în Dorohoi, 
str. Brazi, nr.1 amplasat pe teren în 
concesiune de la municipiul Dorohoi, 
compus din: 1. Restaurant Hotel 
Cabana Brazi cu subsol, parter și etaj 
cu s.c la sol de 701,10 mp; 2. Magazie 
cu s.c. la sol de 34,30 mp; 3. Magazie 
si beci cu s.c. la sol de 97,20 m.p. 
Pretul de vanzare fiind de 1.380.720 
lei (309.440Euro),TVA inclus(80%). 
B. Spaţiu comercial situat in Dorohoi, 
Aleea Duzilor, nr. 12, bl.E1-parter, în 
suprafaţă utila de 245,50 mp(con-
struita 266,90 mp).Terenul în cota 

indiviza de 61,89 mp  este concesi-
onat de la municipiul Dorohoi la 
pretul  de 138.000 lei (30.960 Euro), 
TVA inclus (80%). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunurilor 
ce urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să 
facă dovada acestui fapt cu o zi 
inainte de ziua licitatiei, orele15.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Iași, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Lici-
taţiile vor avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iași, Str. Vasile 
Lupu Nr. 43, Jud. Iași, în data de 
02.11.2018 ora 14:00, și se va desfă-
șura în conformitate cu prevederile 
legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei și ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credito-
rilor din data de  15.03.2016 si 
adunarea creditorilor din 04.10.2017. 
Adjudecarea se va face în conformi-
tate cu prevederile Regulamentului 
de organizare și desfășurare a licita-
ţiei. Garantia este in cuantum de 10 
% din valoarea de vanzare. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la: C.I.I. 
Pohr ib  Ione la  la  te lefoanele : 
0 2 3 2 / 2 4 0 . 8 9 0 ;  0 7 4 2 / 1 0 9 8 9 9 , 
0745308671, Fax 0232/240890.

PIERDERI  
l Pierdut legitimație ghid de turism pe 
numele Virtopeanu Victoria atestat 
nr.4813, eliberată de Autoritatea Națio-
nală pentru Turism. O declar nulă.

l Pierdut certificat ADR cu seria 
095986 pe numele Călin Anton 
Alexandru. Îl declar nul.

l Pierdut certificat a dreptului de 
proprietate privată pe numele de Vâlcu 
Tudor  str. Berzovia nr. 2, sector 5, 
prezentul certificat a fost eliberat la 
data de 01.10.1996 cu nr. 4744/5.

l Pierdut legitimaţie transport student 
pe numele Marcu Andra emisă de 
Şcoala Naţională de Studii Politice și 
Administrative București.

l Pierdut atestat agent securitate seria 
IF cu nr. 06442 emis de Poliţia Ilfov pe 
numele Rebegea Radu. Îl declar nul.

l Pierdut atestat producător și carnet 
comercializare a produselor din 
sectorul agricol eliberat de Primăria 

Şimian, jud. Mehedinți pe numele: 
Petcu Ovidiu. Se declară nule.

l Institutul Naţional de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Optoelectronică 
INOE 2000 cu sediul în Str. Atomiștilor, 
Nr.409, Oraș Măgurele, Jud. Ilfov, cod 
077125, nr. de ordine la Registrul 
Comeţului J23/935/2002, declară pier-
dute cartelele de acces cu numerele: 
•nr. 5 şi nr. 32 emise la data de 
18.01.2008; •nr. 42 emisă la data de 
20.10.2009; •nr. 75 emisă la data de 
02.09.2010;  •nr. 89 emisă la data de 
31.10.2012. Le declarăm nule.

l Pierdut card de sănătate pe numele 
Voicu Mariana, com. Bucșani sat 
Goleasca, jud. Giurgiu, emis de Casa 
de Sănătate a jud. Giurgiu. Îl declar 
nul. 

l SC Remmo - Com Textil SRL, 
J40/9691/2004, CUI 16516548 cu sediul 
în București, str. Petre Păun nr. 14, sect. 
5, declară pierdute și nule certif. 
constatatoare pentru următoarele 
puncte de lucru; Şos. Giurgiului nr. 107, 
sect. 4, tarabele 28-29 sector A; Sp. 
Comercial nr.13 și Sp. Comercial nr.9.


