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OFERTE SERVICIU

Loc de muncă la abator în 
Germania, pentru muncitori 
calificați și necalificați. FĂRĂ 
comision! FĂRĂ cunoașterea 
limbii germane! FĂRĂ experi-
ență profesională! Salariul de 
început net min. 1.100Euro 
(depinde de postul ocupat). 
A p l i c ă  a c u m ! 
Tel.0733.445.599.

l APA NOVA BUCUREȘTI 
angajează  INSTALATOR 
ALIMENTĂRI APĂ, CANAL. 
Candidatul ideal: studii: învăță-
mânt minim obligatoriu/medii; 
calificare: instalator alimentări 
apă; experiență: minim 1 an. 
Responsabilități: realizarea unor 
lucrări de întreținere și mente-
nență în rețeaua de apă potabilă/
rețeaua de canalizare; execută 
lucrări de remediere disfunctio-
nalități din cadrul rețelei de 
alimentare cu apă/rețeaua de 
canalizare; înlocuirea branșa-
mentelor pe rețeaua de apă pota-
bilă/rețeaua de canalizare. 
DESCRIEREA COMPANIEI: 
societate furnizoare de servicii 
publice în domeniul alimentării 
cu apă și canalizare a Munici-
piului București. Puteți contacta 
la adresa de e-mail: ro.anb.recru-
tare@veolia.com/telefon: 
0374.39.81.67.

l APA NOVA BUCUREȘTI 
angajează ELECTRICIAN. 
Candidatul ideal: studii: învăță-
mânt minim obligatoriu/medii; 
calificare: electrician, experiență: 
minim 1 an, responsabilități: 
efectuarea de manevre în instala-
țiile electrice și electromecanice 
pentru asigurarea funcționării 
stațiilor de pompare, executarea 
de lucrări de întreținere specifice 
instalațiilor de la stațiile de 
pompare, efectuarea de inter-
venții pentru restabilirea para-
metrilor de funcționare a stațiilor 
de pompare. DESCRIEREA 
COMPANIEI: societate furni-
zoare de servicii publice în dome-
niul alimentării cu apă și 
canalizare a Municipiului Bucu-
rești. Puteți contacta la adresa de 
e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.
com/telefon: 0374.39.81.67.

l APA NOVA BUCUREȘTI 
angajează SUDOR. Candidatul 
ideal: studii: învățământ minim 
obligatoriu/medii; calificare: 
sudor electric și autogen, experi-

ență: minim 1 an. Responsabili-
tăți: execută lucrări de sudură 
electric și autogen, remediază 
avarii la rețeaua de apă și canali-
zare, execută construcții meta-
l i c e .  D E S C R I E R E A 
COMPANIEI: societate furni-
zoare de servicii publice în dome-
niul alimentării cu apă și 
canalizare a Municipiului Bucu-
rești. Puteți contacta la adresa de 
e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.
com/telefon: 0374.39.81.67.

l APA NOVA BUCUREȘTI 
a n g a j e a z ă  L Ă C Ă T U Ș 
MECANIC. Candidatul ideal: 
studii: învățământ minim obliga-
toriu/medii (tehnice), experiență: 
minim 1 an. Responsabilități: 
efectuează  repararea, întreți-
nerea și  înlocuirea rețelelor de 
apă și canalizare, asigură opera-
țiuni de încărcare/descărcare a 
materialelor, curăță zona de 
intervenție/balizează zona de 
lucru, securizează operațiunile de 
terasament ale lucrărilor, reali-
zarea mentenanței și/sau întreți-
nerea curentă a materialelor și 
echipamentelor rețelei de apă 
potabilă, efectuează reparațiile 
necesare pe  rețeaua de apă pota-
bilă sau canalizare. DESCRI-
EREA COMPANIEI: societate 
furnizoare de servicii publice în 
domeniul alimentării cu apă și 
canalizare a Municipiului Bucu-
rești. Puteți contacta la adresa de 
e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.
com/telefon: 0374.39.81.67.

l SC Desleeclama Eastern 
Europe SRL, angajeaza pentru 
fabrica din Miercurea Sibiului 
operator bobiner si tricotor. Se 
ofera salariu motivant, Pachet de 
relocare si tichete de masa. 
Pentru mai multe detalii sunati la 
numarul de telefon 0774.046.242.

l Casa Corpului Didactic Cluj, 
partener coordonator -Regiunea 
Nord-Vest al Ministerului Educa-
ției Naționale, organizează 
selecția pentru ocuparea unor 
posturi de experti formare 
(formatori) în cadrul proiectului 
POCU “CURRICULUM RELE-
VANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ 
PENTRU TOȚI -CRED“, 
finanțat prin POCU 2014-2020, 
în cadrul axei prioritare 6, priori-
tatea de investiții 10.i. Detalii pe 
www.ccdcluj.ro și la adresa de 
mail ccd@ccdcluj.ro.

l Primăria Comunei Petricani, 
cu sediul în localitatea Petricani, 

str.Principală, judeţul Neamţ, 
organizează concurs, conform 
Legi i  nr.188/1999,  pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de: consilier juridic, clasa I, 
gradul profesional superior, în 
cadrul compartimentului juridic. 
Concursul se va desfășura la 
sediul Primăriei Comunei Petri-
cani, judeţul Neamţ, astfel: 
-Proba scr isă  în  data  de 
28.09.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 02.10.2018, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul știinţelor juri-
dice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice minimum 7 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul instituţiei 
Primăriei Comunei Petricani, 
judeţul Neamţ. Relaţii suplimen-
tare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției: 
Primăria Comunei Petricani, 
judeţul Neamţ, telefon/fax: 
0233.785.006, e-mail: primariape-
tricani@yahoo.com, persoană de 
contact: Ambrose -Dominte 
Florin,  secretar  Primăria 
Comunei Petricani.

l Primăria or. Mărășești, jud. 
Vrancea organizează Concursul 
de recrutare din 27-09-2018, ora 
10 privind ocuparea unui post 
vacant- funcţie publică de 
execuţie-  de Inspector, cl.I,  gr. 
debutant, în Compartimentul 
Salarizare, din Aparatul de speci-
alitate al Primarului or. Mără-
șeș t i .  Locu l  desfășurăr i i 
concursului: sediul Primăriei or. 
Mărășești. Dosarele de înscriere 
se pot depune în perioada 27.08- 
17.09/2018, la Comp. resurse 
umane. Condiţiile generale de 
participare: -candidaţii trebuie sa 
îndeplinească condiţiile art.54 din 
Legea 188/1999 republicată. 
Condiţiile specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în: domeniul- știinţe sociale; 
ramura- știinţe economice; dome-
niul de licenţă- cibernetică, statis-
tică și informatică economică, 
sau contabilitate. Concursul va 
avea următoarele etape: -selecţia 
dosarelor de înscriere între 18.09- 
24.09/2018; -proba scrisă în 
27-09-2018, ora 10; locaţia: sediul 
Primăriei or. Mărășești; -proba 
interviu- data va fi anunţată ulte-
rior. Bibliografia se va afișa la 
sediul și pe site-ul Primăriei or. 
Mărășești. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei și telefon 
0237260550.

l Școala Națională de Grefieri 
organizează concurs pentru 

ocuparea pe durată nedetermi-
nată, a unui post vacant de 
personal contractual în cadrul 
Departamentului economico-fi-
nanciar și administrativ, astfel: -1 
post șofer I studii medii (învăță-
mânt secundar superior, respectiv 
învățământ liceal sau  învăță-
mânt profesional cu durata de 
minimum 3 ani absolvite), 
vechime în funcția de șofer de 
minimum 6 ani. Concursul va 
avea loc la sediul Școlii Naţionale 
de Grefieri din București, bd. 
Regina Elisabeta, nr.53, sector 5 
după următorul calendar: -19 
septembrie 2018, ora 10,00- proba 
practică; -25 septembrie 2018, ora 
10,00- proba interviului. În 
vederea participării la concurs, 
candidații vor depune dosarele 
până la data de 10 septembrie 
2018, inclusiv, ora 16,00, la sediul 
Școlii Naţionale de Grefieri, etaj 
4, secretariat. Alte informații și 
date relevante privind organi-
zarea concursului sunt publicate 
pe pagina de internet a instituției 
noastre: www.grefieri.ro, la secți-
unea ”Concursuri”- ”Alte 
concursuri SNG”. Persoana care 
asigură secretariatul comisiei de 
concurs și de soluționare a 
contestațiilor este: doamna Adina 
Streche, telefon 021/4076209, 
adresă de email adina.streche@
grefieri.ro.

l Unitatea Militară 02412 Bucu-
rești organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
execuţie- personal civil contrac-
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tual, de analist (programator) 
ajutor IA– studii medii, în 
compartimentul informatică și 
statistică medicală (6 ani și 6 luni 
vechime în activitatea informa-
tică). Concursul se va desfășura, 
astfel: Proba scrisă în data de 
18.09.2018, începând cu ora 
09.00; Interviu în data de 
24.09.2018, începând cu ora 
09.00. Dosarele pentru înscrierea 
la concurs se vor depune la sediul 
U.M. 02412 București, micro-
structura personal, etaj 1, camera 
116, strada Grigore Cobălcescu 
nr. 26, Sector 1, București, până 
la data de 10.09.2018, ora 15.00.  
Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 021.313.88.05, 
int. 114.

l Direc ţ ia  Genera lă  de 
Evidenţă a Persoanelor Sector 4 
București organizează în ziua de 
27.09.2018, ora 10.00, concurs de 
recrutare (proba scrisă) pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional prin-
cipal, din cadrul Compartimen-
tului Juridic, Achiziţii Publice, 
la sediul din strada Străduinţei, 
nr.1, sector 4, București. Proba 
interviu se susţine în termen de 
maxim 5 zile lucrătoare de la 
proba scrisă. Condiţiile de parti-
cipare la concurs sunt: -condi-
ţiile generale prevăzute la art. 54 
din Legea nr.188/1999 (r2), cu 
modificările și completările ulte-
rioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea 
studiilor de minim 5 ani. Biblio-
grafia, actele necesare pentru 
dosarele de înscriere la concurs, 
precum și alte informaţii sunt 
afișate la sediul instituţiei și pe 
pagina de internet: www.deps4.
ro. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 20 de zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
din str.Străduinţei, nr.1. Peri-
oadă depunere dosare: 27 august 
2018-17 septembrie 2018, 
inclusiv. Relaţii suplimentare la 
sediul din str.Străduinţei, nr.1, 
Serviciul Resurse Umane, Infor-
maţii și Relaţii cu Publicul, de 
luni până joi, între orele 9.00-
16.00,  v iner i ,  9 .00-13.00. 
Persoană de contact: Boștină 
Valentin/Ghiorghe Gabriela, 
telefon: 0734.221.453.

l Institutul Național de Cerce-
tare-Dezvoltare pentru Optoe-
lectronică INOE 2000- Filiala 
Institutul de Cercetări pentru 
Hidraulică și Pneumatică (INOE 
2000-IHP București), cu sediul 
în București, str.Cuțitul de 
Argint, nr.14, sector 4, scoate la 
concurs 1 post de Asistent de 
Cercetare Științifică, cu normă 
întreagă, pe perioadă determi-
nată (până la 31.10.2022), finan-
țare până la 31.10.2020 în cadrul 
proiectului de cercetare “Tehno-
logii inovative pentru irigarea 
culturilor în condiții de climat 
arid, semiarid și subumed-uscat 
(SMARTIRRIG)”, cod proiect 
PN-III-P1-1.2-
PCCDI-2017-0254, contract 
nr.27PCCDI/2018, ulterior 
finanțare din alte lucrări ale 
institutului. Nivel de compe-
tență: conform cerințelor art.29 
din Regulamentul  pentru 
Ocuparea Posturilor Vacante 
(ROPOVA) Revizia 5/2017, 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă ori studii 
echivalente (studii universitare 
de licență și studii universitare 
de masterat conform Legii 
nr.288/2004 privind organizarea 
studiilor universitare), adecvate 
domeniilor de activitate ale fili-
alei și ale proiectului. Desfășu-
rarea concursului: la sediul 
INOE 2000 filiala IHP, în 
maximum 15 zile de la finali-
zarea înscrierii la concurs. 
Înscrierea se face în termen de 
30 zile de la data publicării 
anunțului în ziar. Dosarul de 
concurs se depune la Secretari-
atul INOE 2000-IHP București, 
strada Cuțitul de Argint nr. 14, 
sector 4. Documentele necesare, 
precum și condițiile specifice se 
găsesc afișate pe site-ul www.
ihp.ro/noutati. Informații supli-
mentare la telefon: 021.3363991.

l Apel selecție externă experți 
-POCU/74/6/18/106981. În peri-
oada 2018-2021, se implemen-
t e a z ă  p r o i e c t u l 
POCU/74/6/18/106981 -„ȘI TU 
CONTEZI! -Îmbunătățirea 
serviciilor educaționale pentru 
elevii cu dizabilități și CES din 
județul Dâmbovița prin inter-
venții armonizate cu nevoile 
acestora”. Parteneriatul proiec-
tului este format din Solicitantul 
(S)/Liderul de parteneriat -Consi-
liul Județean Dâmbovița; P1 
-Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională; P2 

-Școala Gimnazială Specială 
Târgoviște ;  P3 -Asociația 
PartNET. Școala Gimnazială 
Specială Târgoviște, în calitate de 
Partener 2, anunță selecția a 12 
experți externi care să îndepli-
nească cumulativ condițiile gene-
rale  ș i  specif ice conform 
proiectului. Detalii suplimentare 
cu privire la conținutul dosarului, 
criteriile de selecție și alte infor-
mații pot fi accesate pe site-ul 
unităţii de la adresa: http://www.
scspecialatgv.ro/. Coordonator 
activități Partener 2.

l Institutul Naţional de Cerce-
tare- Dezvoltare pentru Optoelec-
tronică INOE 2000 cu sediul în 
Str. Atomiștilor, Nr.409, Oraș 
Măgurele, Jud. Ilfov scoate la 
concurs următoarele posturi:•2 
posturi asistent cercetare știinţi-
fică, cu contract individual de 
muncă pe durată determinată, cu 
normă întreagă, constituită din 
durata derulării proiectului (02 
Decembrie 2018- 31 Octombrie 
2020) și încă 24 luni după înche-
ierea acestora (01 Noiembrie 
2020 -31 Octombrie 2022), cu 
următoarele cerinţe:-Studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lenta ori studii echivalente (studii 
universitare de licenţă conform 
Legii nr. 288/2004 privind organi-
zarea studiilor universitare) în 
domeniul Fizică, Matematică și/
sau Știinţa și Ingineria Materiale-
lor;-Cunoștinţe despre obţinerea 
de straturi subţiri;-Cunoștinţe 
despre caracterizarea materia-
lelor și/sau suprafeţelor;-Cunoș-
tinţe de operare PC și MS-office; 
editare texte și grafică computeri-
zată;-Cunoștinţe de limba 
engleză, nivel minim B1 conform 
Cadrului European Comun de 
Referinţă pentru Limbi Străi-
ne;-Abilităţi de comunicare și 
lucru în echipă.Sursa de finan-
ţare: Proiecte complexe:1) 
Contract  complex  nr.  60 
PCCDCI/2018 (PN-III-P1-1.2-
PCCDI-2017-0239), cu titlul 
“Obţinerea și expertizare unor 
noi materiale biocompatibile 
pentru aplicaţii medicale”.Locul 
desfășurării concursului: la sediul 
INOE 2000 din str. Atomiștilor, 
Nr.409, Orașul Măgurele, Jud. 
Ilfov în perioada 22.10.2018- 
24.10.2018.Înscrierea la concurs 
se face în termen de 30 zile de la 
data publicării anunţului în ziar.
Dosarul de concurs se depune la 
Secretariatul INOE 2000. Relaţii 
la telefon: -021/457.45.22.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Anticariat Aurora cumpărăm 
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică, 
icoane vechi, manuscrise, auto-
grafe, statuete, porțelan, diverse 
obiecte vechi, vederi vechi româ-
nești. Deplasare la domiciliu. 
0751.221.166.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând linie panificație, 
completă, aflată în funcțiune, 
Filiași, Dolj. Tel.0744.399.925.

VÂNZĂRI TERENURI  
l SC Ciserom SA, cu sediul în 
Municipiul Sebeș, Str.Dorin 
Pavel, nr.78, Județul Alba vinde 
prin licitație deschisă competitivă 
cu strigare următoarele active: 
1.Teren intravilan situat adminis-
trativ în Municipiul Sebeș, Str.
Dorin Pavel, nr.78, în suprafața 
de 20.717 metri pătrați. 2.Teren 
intravilan în suprafața de 2.547 
metri pătrați, cu construcție 
metalică de 404 mp situat admi-
nistrativ în Municipiul Sebeș, Str.
Dorin Pavel, nr.78. Persoanele 
interesate pot solicita informații 
suplimentare și contra cost 
caietul de sarcini la urmatoarea 
adresă: ciserom@ciserom.ro sau 
la fax: 0258/731.146, sau tel.: 
0258/733.287- secretariat sau 
0752/240.009- secretariat.

CITAȚII  
l Numitul Cristea Flavius 
Nicolae este chemat la data de 
06.09.2018, ora 09.00, în calitate 
d e  p â r â t ,  d o s a r 
nr.32521/215/2017, pendinte la 
Judecătoria Craiova, complet 
CMF 6, în proces cu reclamanta 
Bosa Anca Georgiana, având ca 
obiect exercitarea autorității 
părintești exclusive de către 
mamă privind minora Cristea 
Alexia Elena.

l Treap Ion, domiciliat în 
Canada, 713 Lawrence Ave W, 
M6A 1B4 Toronto, este invitat a 
se prezenta la data de 14.09.2018, 
la Judecătoria Brașov, sala J3, 
ora 9.00, în calitate de pârât, în 
proces cu reclamanții Chifor 
Cornel și Chifor Maria în dosarul 
civil cu nr.24451/197/2017 având 
ca obiect „contestație la execu-
tare”. Potrivit dispozițiilor 
art.156 din Codul de Procedură 
civilă, persoanele care se află în 
străinătate au obligația să își 

aleagă un domiciliu în România 
unde urmează să li se facă toate 
comunicările privind procesul, cu 
indicarea persoanei însărcinate 
cu primirea actelor de procedură. 
Potrivit legii române, neprezen-
tarea în proces a părților legal 
citate nu împiedică judecarea 
cauzei. În procesul civil, judecata 
se suspendă dacă nici una din 
părți nu se înfățișează- personal 
sau prin reprezentant- Ia stri-
garea pricinii, afară de cazul în 
care reclamantul sau pârâtul a 
cerut judecarea în lipsă.

l Voicu  Nico le ta  Mar ia 
(m.d.Chiaburu Constantin), este 
citată în ziua de 5 septembrie 
2018, la Judecătoria Dorohoi, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
2043/222/2017, având ca obiect 
dezbaterea succesiunii după 
defuncţii Chiaburu Dumitru și 
Chiaburu Maria.

DIVERSE  
l Piha Nelu, proprietar al tere-
nului situat în orașul Pantelimon, 
Tarla 28, Parcela 178/1, jud.Ilfov, 
nr. cad. 110746, CF: 110746, în 
suprafaţă de 5.000mp, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a 
Avizului Favorabil pentru docu-
mentaţia PUZ -„Parcelare locu-
inţe individuale-întocmire 
documentaţie urbanism PUZ”. 
Documentaţia a fost depusă 
pentru consultare la Consiliul 
Judeţean Ilfov la data de 
20.08.2018. Observaţii/comentarii 
se primesc în scris la Direcţia de 
Urbanism din cadrul Consiliului 
Judeţean Ilfov, strada Gheorghe 
M a n u ,  n r. 1 8 ,  s e c t o r  1 
(tel.021.212.56.93), în termen de 
22 zile de la data publicării anun-
ţului.

l Mares Alexandru din Valenii 
de Munte, str. George Enescu 
nr.4, Prahova, in calitate de 
t i tular  a l  planului  „PUZ 
MODIFICATOR, Nuci, sat 
Merii Petchii, Ilfov, T21; T22/1, 
P155, 156, 157, 160, 165/1-
165/43- HALE DEPOZITARE, 
PRODUCTIE, SERVICII, 
BIROURI „, anunta publicul 
interesat asupra depunerii soli-
citarii de obtinere a avizului de 
mediu pentru planul mentionat 
si declansarea etapei de inca-
drare .  Pr ima  ver s iune  a 
planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei de Protectie a 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
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Morii, 1 , sector 6, luni-joi intre 
9.00-11.00. Observatii/ comen-
tarii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.R.P.M.B., in 
termen de 15 zile de la data 
publicarii anuntului.

l Stoian Dumitru-Cristian, 
Stoian Ion, Stoian Florian, bene-
ficiari ai proiectului PUZ -Loti-
zare locuinţe individuale  P+2E, 
funcţiuni complementare, anexe 
gospodăreşti şi utilitat, nr.
cad.61911, Tarla 50, Parcela 
177/8, Lot 1, nr.cad.61723, Tarla 
50, Parcela 177/8, Lot 3, Oraş 
Măgurele, jud.Ilfov, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat şi declan-
şarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului 
poate fi consultată la sediul 
Agenţiei  pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, din Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, de luni până 
joi, între orele 9.00-13.00. Obser-
vaţii/comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul APM 
Ilfov ( te l .  021.430.15.23, 
021.430.14.02), în termen de 18 
zile de la data publicării anun-
ţului.

l Primăria Comunei Săuleşti, 
nr.4265, data: 24.08.2018. Anunț 
prealabil privind afişarea publică 
a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: 
Gorj. Denumire: UAT Săuleşti. 
Sectoarele cadastrale nr.13 şi 24. 
Primăria Comunei Săuleşti, 
împreună cu Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Gorj, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.13 şi 24, 
pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art.14, alin.(1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității Imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data de 
început a afişării: 29 august 2018. 
Data de sfârşit a afişării: 27 
octombrie 2018. Adresa locului 
afişării publice: sediul Primăriei 
Comunei Săuleşti, sat Săuleşti, 
județ Gorj. Repere pentru identi-
ficarea locației: sat Săuleşti, 
comuna Săuleşti, județ Gorj. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei 
Comunei Săuleşti. Alte indicații 
utile pentru cei interesați: Inter-
valul de depunere a cererilor de 
rectificare: luni-vineri, între orele 

09.00-15.00. Informații privind 
Programul național de cadastru 
şi carte funciară 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI, la 
adresa: http://www.ancpi.ro/
pnccf/

l Anunț prealabil privind 
afişarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului: Unitatea 
Administrativ- Teritorială 
TANSA, Județul Iaşi, anunță 
publicarea documnetelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale  nr.20, 21 începând cu 
data de 18.09.2018, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Comunei Tansa, conform art.14, 
alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară www.ancpi.ro/pnccf.

l Se comunică pârâtului 
EZZATI MOHSEN Sentinţa 
civilă nr. 302/2018 pronunţată la 
data de 02.05.2018 în Dosarul nr. 
1091/828/2017 de Judecătoria 
Topoloveni, jud. Argeş: „Admite 
acţiunea reclamantei, Cumpănă-
şoiu (fostă Ezzati) Valentina, 
formulată în contradictoriu cu 
pârâţii, Petre Alexandru şi Ezzati 
Mohsen. Consfinţeşte tranzacţia 
reclamantei, Cumpănăşoiu (fostă 
Ezzati) şi pârâtului, Petre 
Alexandru,  cu conţinutul 
prezentat de către aceştia în 
formă tehnoredactată. Cu drept 
de recurs pentru reclamantă şi 
pârâtul, Petre Alexandru, iar 
pentru pârâtul, Ezzati Mohsen, 
cu drept de apel, în termen de 30 
de zile de la comunicare, ce se 
depune la Judecătoria Topolo-

veni. Pronunţată în şedinţă 
publică, 02.05.2018.

SOMAȚII  
l  Somaț i e  în  dosar  nr. 
776/246/2018 reclamanta Benzar 
Maria, domiciliată în sat Dud, nr. 
187, jud. Arad, solicită înscrierea 
dreptului de proprietate pe titlul 
de uzucapiune, asupra cotei de 
1/1 din casa şi teren, suprafața de 
2.592 mp situate în sat DUD, 
înscris în CF nr. 305944 Tîrnova 
cu top 230-231. Petenta susține 
că foloseşte acest imobil neîntre-
rupt de peste 20 de ani de la 
decesul proprietarului tabular. 
Conform art.130 din decret-lege 
115/1938 cei interesați să înain-
teze opoziție la Judecătoria Ineu, 
în caz contrar, în decurs de o lună 
de la această publicare se va 
proceda la soluționarea cererii.

l Societatea Civila Profesionala 
A Executorilor Judecatoresti 
„Pavel Si Musat” Ploiesti, Str. 
Toma Caragiu, nr. 11, et. 1, ap. 5, 
jud. Prahova; Mob.0723.590.830/ 
0727.338.611:mihaela.alinamusat 
@yahoo.com; RO30173615; Tel./
f a x :  0 2 4 4 / 5 9 5 3 6 5  D o s a r 
nr.590/2018 Data: 01.08.2018 
Catre, SC Newfashion SRL cu 
sediul in Ploiesti, B-dul Republicii, 
nr. 146-150, judetul Prahova 
Avand in vedere ca cererea de 
executare silita formulata de 
creditorul SC MIPECA SERV 
SRL,cu sediul in Brasov, Str. 
Carpatilor. nr. 2, bl. E29, sc.A, 
ap.3, judetul Brasov, si cu sediul 
profesional ales pentru comuni-
care acte in Brasov, B-dul Iuliu 
Maniu, nr. 60, jud Brasov, a fost 
incuviintata prin incheierea 
nr.5626 (dosar nr. 13154/281/2018) 
din data de 22.06.2018 a Judeca-
toriei Ploiesti, Jud. Prahova, fiind 
declansata urmarirea silita impo-

triva dumneavoastra in baza 
titlului executoriu canstand in 
sentinta civila nr.9384/17.11.2017 
pronuntata de Judecatoria 
P l o i e s t i  i n  d o s a r u l  n r. 
10045/281/2017, definitiva si a 
incheierii nr.590/2018 din data de 
01.08.2018 privind stabilirea chel-
tuielilor de executare silita in 
prezentul dosar de executare, in 
baza art.668 Cod procedura civi-
la,modificat prin Legea nr. 
17/2017, denumit in continuare 
C.proc. Civ. Emitem prezenta 
SOMATIE prin care va punem in 
vedere ca, in conformitate cu 
dispozitiile art. 732 alin. 1 Cod 
Procedura Civila, in termen de o 
zi de la primirea sau lasarea aces-
teia la domiciliul dumneavoas-
tra,sa va conformati in totul 
titlurilor executorii aratate mai 
sus, in sensul de a achita credito-
rului urmatoarele sume: 41200.00 
lei reprezentand debit restant; 
2141.00 lei reprezentand cheltuieli 
de judecata; 5907.42 lei cheltuieli 
de executare silita si onorariul 
executorului judecatoresc (TVA 
inclus) Total: 49248.42lei Aceste 
sume se pot achita la sediul socie-
tatii noastre, de luni-joi, intre orele 
9.00-16.00, sau pot fi consemnate 
la Raiffeisen Bank in contul 
RO26RZBR0000060014588337 
sau la Libra Bank in contul 
RO48BREL0002001152180101, 
pe seama si la dispozitia S.C.P. 
E.J.  ,,PAVEL SI MUSAT”. CUI: 
RO30173615,descrierea platii 
fiind debit dosar executional nr 
590/2018. Daca in termenul aratat 
nu veti indeplini obligatiile dato-
rate conform titlului executoriu si 
nu va veti conforma celor commu-
nicate, Executorul Judecatoresc 
impreuna cu reprezantanti ai 
politiei/ jandarmeriei sau alte 
organe ale fortei publice, se vor 
deplasa la domiciliul dvs/ locul 
situarii bunurilor ca va apartin 
pentru aducerea la indeplinire pe 
cale de constrangere a obligatiilor 
ce va revin.Pentru aceasta 
urmeaza sa suportati si alte chel-
tuieli de executare silita (depla-
sari,expertize,evaluare bunuri,etc) 
Anexam la prezenta somatie copie 
certificata de pe incheierea de 
incuviintare a executatii silite, 
copie certificata a titlului execu-
toriu Executor Judecatoresc Pavel 
Bebi.

ADUNĂRI GENERALE  
l Compania de Apă Oltenia SA, 
cu sediul în Craiova, str.Brestei, 
n r. 1 3 3 ,  j u d e ț u l  D o l j , 
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RO:11400673, J16/63/1999, în 
conformitate cu dispozițiile 
art.117 alin.1 și art.113  lit.d din 
Legea 31/1990 privind societățile, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și preve-
derile art.12 pct.12.3 lit.e și art.13 
pct.31.1 din Actul Constitutiv al 
societății, prin Președintele 
Consiliului de Administrație al 
SC Compania de Apă Oltenia 
S A ,  d l . D i n c ă  A u r e l , 
CONVOACĂ Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor SC 
Compania de Apă Oltenia SA la 
data de 02.10.2018, ora 13.00, la 
sediul societății din Craiova, str.
Brestei, nr.133, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Analiza și apro-
barea rectificării Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli al SC 
Compania de Apă Oltenia SA, 
pentru anul 2018.  Documentele 
și materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a Adunării pot fi 
consultate pe site-ul oficial al 
societății sau la sediul societății 
din Craiova, str.Brestei, nr.133, 
județul Dolj. În cazul neîndepli-
nirii cvorumului statutar necesar 
deliberărilor la prima convocare, 
următoarea Adunare Generală 
Ordinară a Acționarilor SC 
Compania de Apă Oltenia SA va 
avea loc in data de 12.10.2018, 
ora 14.00, la sediul societății din 
Craiova, str.Brestei, nr.133, 
județul Dolj, cu aceeași ordine de 
zi stabilită pentru prima Adunare 
Generală Ordinară.

l Convocator. Adunarea Gene-
rală a Asociaţilor SC Hanul 
Maliuc SRL. SC CARPATOURS 
SRL și Ciocan Carmen Violeta, în 
calitate de asociaţi la l SC Hanul 
Maliuc SRL, J36/408/1990, 
RO5887990, în conformitate cu 
prevederile  din Actul Constitutiv 
al SC Hanul Maliuc SRL, actua-
lizat, și dispoziţiile LG 31/1990, 
actualizată. Convoacă Adunarea 
Generală a Asociaţilor SC Hanul 

Maliuc SRL în ședinţă ordinară 
în data de 10.09.2018, ora 17.00, 
la sediul din Bușteni, str.Teleca-
binei, nr.54A, Complex Silva, jud.
Prahova, cu următoarea Ordine 
de zi: 1.Numirea administrato-
rului. 2.Majorarea capitalului 
social. 3.Excluderea asociaţilor. 
4.Diverse. Asociaţii pot vota în 
Adunarea Generală a Asociaţilor 
personal sau prin reprezentare, 
iar înainte de Adunarea Gene-
rală, prin corespondenţă sau prin 
mijloace electronice. Asociaţii pot 
vota prin corespondenţă înainte 
de Adunarea Generală. Adresa 
de corespondenţă scrisă este 
Bușteni, str.Telecabinei, nr.54A, 
jud.Prahova. În caz de neîndepli-
nire a condiţiilor legale necesare 
desfășurării ședinţei în data de 
10.09.2018, Adunarea Generală a 
Asociaţilor se convoacă din nou 
pentru data de 11.09.2018, ora 
12.00, la sediul din Bușteni, str.
Telecabinei, nr.54A, jud.Prahova. 
La ședinţa convocată din nou se 
poate decide indiferent de 
cvorumul întrunit, cu majoritatea 
voturilor exprimate. 23.08.2018. 
As, Ciocan Carmen Violeta.  

LICITAȚII  
l Turnătoria Centrala Orion SA, 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, scoate la vanzare 
prin licitatie, urmatoarele bunuri 
mobile:  autoturism Daewoo 
Cielo TF19Y, an fabricatie 1999, 
nr. inmatriculare PH-15-TCO- 
320 euro; autoturism Mercedes 
300 SE, an fabricatie 1992, nr. 
inmatriculare PH-20-TCO – 
2.520 euro; autoturism Nubira, 
an fabricatie 2003, nr. inmatricu-
lare PH-35-TCO - 400 euro; 
autoutilitara Iveco Daily 65C15, 
an fabricatie 2004, nr. inmatricu-
lare PH-33-TCO - 1.600 euro; . 
autospecializata I.M. Mirsa, an 

fabricatie 1980 – 1.938 euro; 
autospeciala PCI Roman (autos-
peciala pompieri), an fabricatie 
1976 – 2.144 euro. Pretul bunu-
rilor nu include TVA. Licitatiile 
se vor organiza in data de 
30.08.2018 ora 13:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 31.08.2018, 
0 3 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  0 4 . 0 9 . 2 0 1 8 , 
0 5 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 9 . 2 0 1 8 , 
1 0 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  1 1 . 0 9 . 2 0 1 8 , 
12.09.2018, 13.09.2018, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Te lefon/fax :  0787344547/ 
0244597808, email office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

l S.C. Doroca S.A , prin lichi-
dator 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. Restau-
rant 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 
1.578.600 lei (344.160 Euro ),TVA 
inclus (90%). B. Spaţiu comercial 
situat in Dorohoi, Aleea Duzilor, 
nr. 12, bl.E1-parter, în suprafaţă 
utila de 245,50 mp(construita 
266,90 mp).Terenul în cota indi-
viza de 61,89 mp  este concesi-
onat de la municipiul Dorohoi la 
pretul  de 283.590 lei (61.830 
Euro), TVA inclus (90%). Persoa-
nele 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 l ic i tat iei , 
orele15.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iași, str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iași. Licitaţiile vor 
avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Iași, Str.  Vasile Lupu 
Nr. 43, Jud. Iași, în data de 
07.09.2018 ora 15:00, și se va 
desfășura în conformitate cu 
prevederile legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei și 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de  15.03.2016 si 
adunarea creditori lor din 
04.10.2017. Adjudecarea se va 

face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organi-
zare și desfășurare a licitaţiei. 
Garantia este in cuantum de 10 
% din valoarea de vanzare. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoa-
nele: 0232/240.890; 0742/109899, 
0745308671, Fax 0232/240890.

l SC Natura Farm SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
activul nr.1: 1. bunuri perisabile 
conform inventar (stoc de marfă 
Magazin Naturist) vânzarea se va 
face prin licitatie publica cu stri-
gare, cu preţul de pornire  de 
994,40lei (fara TVA) reprezen-
tând 80% din prețul de evaluare a 
bunurilor. Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decă-
derii, să facă dovada acestui 
înainte cu minim 5 (cinci) zile 
raportat la data stabilită pentru 
vânzare, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iași, str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iași. Licitaţia va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar 
din Iași, Str.  Vasile Lupu Nr. 43, 
Jud. Iași, în data de 30.09.2018 
ora 15:30, și se va desfășura în 
conformitate cu prevederile legii 
nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei și ale regulamentului 
de vânzare aprobat de adunarea 
c red i tor i lo r  d in  data  de 
12.12.2016. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organizare 
și desfășurare a licitaţiei., Regula-
ment ce poate fi consultat atat la 
dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de adjude-
care in termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare și 
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 
de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de ince-
pere a licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iași, Str.  Vasile 
Lupu Nr. 43,  jud. Iași, până la 
data de 30.09.2018 ora 15:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine: 
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

l Primăria Comunei Movileni, 
județul Olt, cu sediul în Movi-
leni, str.Principală, nr.176, jud.
Olt, cod fiscal: 4867693, repre-
zentată de Primar -Toma Ion 
Sorin, în calitate de locator, 
organizează licitație publică 
deschisă pentru atribuirea 
contractului de închiriere a unui 
teren extravilan cu destinaţia 
curţi construcţii în suprafaţă de 
5.530mp, aparţinând dome-
niului privat al comunei Movi-
leni, jud.Olt. Caietul de sarcini 
se poate achiziționa de la sediul 
Primăriei Movileni achitându-se 
suma de 50Lei. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
oferta este în două exemplare 
(original+copie). Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
07.09.2018, ora 14.00, data-li-
mită de depunere a ofertelor: 
20.09.2018, ora 14.00, data 
deschiderii ofertelor și licitația: 
21.09.2018, ora 13.00. Solicitarea 
de clarificări, depunerea ofer-
telor, deschiderea lor și licitația 
se va realiza la sediul Primăriei 
Movileni. Data desfășurării 
următoarei licitații, în caz de 
neadjudecare, va fi anunțată 
ulterior. Informații suplimentare 
la nr.de telefon: 0249.482.024.

PIERDERI  
l SC Icon Event SRL, cu sediul 
social în București, Str. Brându-
șilor, Nr. 11, Bl. H1, Sc.2, Ap.39, 
Sector 3, cu nr. de înregistrare în 
R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i 
J40/2118/24.02.2014, CUI: 
32834071, Certifict de înregis-
trare, declar nul.

l VAB eCommerce SRL -Pierdut 
Certificat de Inregistrare original, 
avand serie B nr. 3174038, rezo-
lutie infiintare nr. 30484/10.12.15 
(certificat constatator) pentru SC 
VAB ECOMMERCE SRL, 
J23/4372/2015, CUI 35311379, 
sediul Or. Voluntari, Bld. Pipera, 
Nr.1C, birou 4, cp 077190, Jud. 
Ilfov, Romania.

l Pierdut atestat ADR emis de 
ARR Dolj pe numele Brandibur 
Florin. Se declară nul.

l SC Flori Nico Fashion SRL, cu 
sediul in Bd.Basarabiei 256, CUI 
24076049, J40/10816/2008, declar 
pierdut certificat constatator 
pentru punctul de lucru din 
Bucuresti sector 2, Aleea Campul 
Mosilor, nr.5, halele Obor, spatiul 
H3. Declarat nul.


