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OFERTE SERVICIU
l Angajăm tâmplar PAL, lăcătuş 
mecanic şi şofer categoria B. Bucu-
reşti, Sector.6, tel: 0729.199.333.

l Școala Gimnazială Mircea Eliade 
Piteşti scoate la concurs 1 post expert 
responsabil program tip Școală după 
şcoală în cadrul Proiectului „Inte-
grat! Nu asistat! Dezvoltarea socială 
şi economică a persoanelor defavori-
zate din sud-vestul Municipiului 
Piteşti”, Cod 114973. Informații 
suplimentare: www.scoalamirceaelia-
depitesti.ro şi la sediul şcolii.

l UM 02214 Bucureşti, din Minis-
terul 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 finan-
ciar-contabil şi vechime de minim 3 
ani şi 6 luni în specialitatea studiilor. 
Concursurile vor avea loc astfel: 
- 1 1 . 1 0 . 2 0 1 8  ( p r o b a  s c r i s ă ) ; 
-17.10.2018 (proba practică); 
-23.10.2018 (interviul), la sediul UM 
02214 Bucureşti, strada Antiaeriană, 
nr.6-8, Sector 5, Bucureşti. Data-li-
mită de depunere a dosarelor la 
sediul UM 02214 Bucureşti este 
03.10.2018, ora 15.30. Date de 
contact: tel. 021.410.01.50, interior: 
0358, persoană de contact: Mihai 
Baciu, secretar.

l Școala Gimnazială Gostavățu, cu 
sediul în localitatea Gostavățu, strada  
Principală, numărul 100, judeţul Olt,  
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
Contabil (normă 0,33), conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă în data 
de 20.10.2018, ora 10.00  (probă 
unică). Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: studii: studii 
superioare scurtă/lungă durată în 
domeniu; vechime: minim 1 an în 
domeniu; capacitate deplină de exer-
cițiu, o stare de sănătate corespunză-
toare postului pe care candidează, 
atestată pe bază de adeverință elibe-
rată de medicul de familie; alte 
cunoştințe/aptitudini în domeniu- 
constituie un avantaj. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Școlii Gimnaziale Gostavățu  
(com.Gostavățu, str.Principală, 
nr.100, jud.Olt). Relaţii suplimentare 
la sediul: Școlii Gimnaziale Gosta-
vățu, persoană de contact: Drăghici 
Nicoleta, telefon: 0768.034.846, fax: 
0249.532.324, e-mail: scoalagosta-
vatu@yahoo.com.

l Școala Gimnazială “Mihai 
Viteazul” Băbiciu, cu sediul în locali-
tatea Băbiciu, strada Caracal, 

numărul 107, judeţul Olt, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: Contabil 
(normă 0 ,33 ) ,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă în data 
de 19.10.2018, ora 10.00 (probă 
unică). Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: studii: studii 
superioare scurtă/lungă durată în 
domeniu, vechime: minim 1 an în 
domeniu, capacitate deplină de exer-
cițiu, o stare de sănătate corespunză-
toare postului pe care candidează, 
atestată pe bază de adeverință elibe-
rată de medicul de familie, alte 
cunoştințe/aptitudini în domeniu- 
constituie un avantaj. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Școlii Gimnaziale “Mihai 
Viteazul” Băbiciu (com.Băbiciu, str.
Caracal, nr.107, jud.Olt). Relaţii 
suplimentare la sediul: Școlii Gimna-
ziale “Mihai Viteazul” Băbiciu, 
persoană de contact: Moise Ficu, 
t e l e f o n :  0 7 6 8 . 5 6 6 . 5 6 9 ,  f a x : 
0249.532.100, e-mail:  scoala_
babiciu@yahoo.com.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Brăila, cu 
sediul în Brăila, B-dul. Dorobanților, 
nr. 603-605, scoate la concurs, în data 
de 05.11.2018, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesi-
onal debutant - Compartiment 
Control, Îndeplinirea Măsurilor 
Asiguratorii şi Executare Silită a 
Debitelor - Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Brăila  
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate. 
Data de desfăşurare a concursului: 
05.11.2018 - ora 10:00 - proba scrisă. 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial partea a -III- a, 
respectiv în perioada 27.09.2018-
16.10.2018, la sediul AJOFM Brăila.
Persoană de contact: Eugenia Dănuța 
Constantin - Consilier superior, tel. 
0 2 3 9 . 6 1 1 . 3 8 6 ,  e m a i l  d a n a .
constantin@br.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Brăila, cu 
sediul în Brăila, B-dul. Dorobanților, 
nr. 603-605, scoate la concurs, în data 
de 05.11.2018, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesi-
onal superior - Punctul de lucru 
Făurei - Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Brăila. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 05.11.2018 - ora 10:00 - 
proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial partea 
a -III- a, respectiv în perioada 
27.09.2018-16.10.2018, la sediul 
AJOFM Brăila. Persoană de contact: 
Eugenia Dănuța Constantin - Consi-
lier superior, tel. 0239.611.386, email 
dana.constantin@br.anofm.ro.

l Academia Română – Filiala Iaşi, 
Institutul de Filologie Română „A. 
Philippide”, organizează,  în ziua de 
01.11.2018, ora 10.00, concurs pentru 
ocuparea postului temporar vacant 
de cercetător ştiințific, cu jumătate de 
normă, în domeniul lingvistică, speci-
alizarea lexicografie informatizată. 
Concursul se va desfăşura conform 
Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs se depune în 
termen de 30 de zile de la data publi-
cării anunţului. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la secretariatul 
institutului, tel. 0332106508, şi/sau de 
la Biroul Resurse Umane, Salarizare, 
tel. 0332101115.

l Academia Română - Filiala Iaşi, 
Institutul de Filologie Română „A. 
Philippide”, organizează,  în ziua de 
02.11.2018, ora 10.00, concurs pentru 
ocuparea postului temporar vacant 
de cercetător ştiințific, cu jumătate de 
normă, în domeniul lingvistică, speci-
alizarea lexicografie informatizată. 
Concursul se va desfăşura conform 
Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs se depune în 
termen de 30 de zile de la data publi-
cării anunţului. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la secretariatul 
institutului, tel. 0332106508, şi/sau de 
la Biroul Resurse Umane, Salarizare, 
tel. 0332101115.

l Academia Romană - Filiala Iasi, 
Institutul de Filologie Romană „A. 
Philippide”, organizează,  în ziua de 
01.11.2018, ora 10.00, concurs pentru 
ocuparea postului temporar vacant 
de cercetător stiintific, cu jumătate de 
normă, în domeniul lingvistică, speci-
alizarea lexicografie informatizată. 
Concursul se va desfăsura conform 
Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs se depune în 
termen de 30 de zile de la data publi-

cării anuntului. Informatii suplimen-
tare se pot obtine de la secretariatul 
institutului, tel. 0332106508, si/sau de 
la Biroul Resurse Umane, Salarizare, 
tel. 0332101115.

l Academia Romană - Filiala Iasi, 
Institutul de Filologie Romană „A. 
Philippide”, organizează,  în ziua de 
02.11.2018, ora 10.00, concurs pentru 
ocuparea postului temporar vacant 
de cercetător stiintific, cu jumătate de 
normă, în domeniul lingvistică, speci-
alizarea lexicografie informatizată. 
Concursul se va desfăsura conform 
Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs se depune în 
termen de 30 de zile de la data publi-
cării anuntului. Informatii suplimen-
tare se pot obtine de la secretariatul 
institutului, tel. 0332106508, si/sau de 
la Biroul Resurse Umane, Salarizare,
tel. 0332101115. 

l Academia Romană - Filiala Iasi, 
Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, 
organizează,  în ziua de 5 noiembrie 
2018, ora 11, concurs pentru 
ocuparea postului de cercetător stiin-
tific gradul I in domeniul Istorie, 
specializarea Istoria Educatiei (seco-
lele XIX-XX), departamentul Istoria 
culturii. Concursul se va desfăsura 
conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la 
data publicării anuntului. Informatii 
suplimentare se pot obtine de la 
secretariatul institutului, si/sau de la 
Biroul Resurse Umane, Salarizare, 
telefon 0332106172/ 0332101115.

l Consiliul Judeţean Suceava 
anunţă Consiliul Judeţean Suceava 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de execuţie 
vacantă de inspector de specialitate 
gradul IA la Serviciul diasporă şi 
parteneriate externe din cadrul 
aparatului de specialitate al Consi-
liului Județean Suceava. Concursul 
se organizează la sediul Consiliului 
Judeţean Suceava, în data de 
19.10.2018, orele 10,00, proba supli-
mentară eliminatorie de limba străină 
şi în data de 24.10.2018, 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 corespunzător func-
ţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului României 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. II. Condiţiile 
specifice: - studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; - vechimea în 
specialitatea studiilor absolvite: 
minimum 4 ani şi 6 luni; - cunoştințe 
limba germană: citit, scris, vorbit - 
nivel mediu. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data afişării 
anunțului, la registratura Consiliului 
Judeţean Suceava din str. Ștefan cel 
Mare nr. 36. Relaţii suplimentare cu 
privire la conţinutul dosarului, biblio-
grafie, etc. se pot obţine de la: - avizi-
erul  instituţiei şi pagina web www.
cjsuceava.ro; - secretarul comisiei, tel. 
0230/210148 - interior 106.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu 
sediul în Bucureşti, B-dul Ion Miha-
lache, nr.37-39, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale: -2 (două) 
posturi asistent medical principal 
Compartiment gastroenterologie, 
nivel studii PL -perioadă nedetermi-
nată; -1 (un) post asistent medical 
debutant Secţie chirurgie generală II, 
nivel studii PL -perioadă nedetermi-
nată; -1 (un) post asistent medical 
debutant Secţie clinică chirurgie 
generală I, nivel studii PL -perioadă 
nedeterminată; -1 (un) post îngriji-
toare Clinică ORL -perioadă nedeter-
minată. Acte necesare în vederea 
participării la concurs: -cererea de 
înscriere la concurs; -copia actului de 
identitate; -copia certificatului de 
naştere, de căsătorie; -copie acte 
studii şi alte acte care atestă efectu-
area unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitate; -cazierul judiciar; -adeve-
rinţă medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare; -curri-
culum vitae. Condiţii de participare 
la concurs: -are cetăţenie română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor apar-
ţinând Spaţiului European şi domici-
liul în România; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are vârsta-li-
mită reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină de 
exerciţiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberată de medicul 
de familie sau de unităţi sanitare 
abilitate; -îndeplineşte condiţiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau de 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor vacante şi 
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temporar vacante, conform Ordi-
nului MS nr.1470/2011: 1.asistenţi 
medicali: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform HG 797/1997; 
-adeverinţă care atestă promovarea 
examenului de grad principal; 
-concurs pentru ocuparea postului; 
2.îngrijitoare: -diplomă absolvire 
şcoală generală; -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul se va 
desfăşura la sediul unităţii conform 
calendarului următor: -23 octombrie 
2018, ora 11.00, proba scrisă; -25 
octombrie 2018, ora 11.00, interviul. 
Data-limită pentru depunerea dosa-
relor la concurs: 12 octombrie 2018, 
ora 15.00. Relaţii suplimentare: 
C o m p a r t i m e n t  R U N O S , 
tel.021.222.35.59.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de economist speci-
alist gradul IA la serviciul RUNOS, 
pe durată nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare: -diplomă de 
licenţă în ştiinţe economice; -6 ani şi 6 
luni vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina în data de 19.10.2018, ora 
9.00- proba scrisă şi în data 
24.10.2018, ora 9.00- proba interviu. 
Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina- Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului, 
până în data de 10.10.2018 şi trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia 
de concurs este afişată la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina- Serv.
RUNOS sau la nr.de telefon: 
0349.802.550.

l Direcţia generală management 
resurse umane din cadrul Ministe-
rului Apărării Naţionale organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de execuţie 
de consilier grad profesional prin-
cipal în Biroul marketing promovare 
profesie militară. Condiţii de studii: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în unul dintre următoarele 
domenii: cinematografie şi media, 
arte vizuale, ştiinţe ale comunicării. 
Vechime în specialitatea necesară 
exercitării funcţiei publice: minim 5 
ani. Proba scrisă se organizează la 
sediul  inst i tuţiei  în data de 
29.10.2018, ora 10.00. Detalii 
privind condiţiile specifice de parti-
cipare la concurs şi bibliografia vor fi 
afişate la sediul instituţiei şi pe 
pagina web de Internet a direcţiei 
(www.dmru.mapn.ro). Alte date 
necesare se pot obţine la tel. 021 
3195858 int. 2562. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ţiei, str. Drumul Taberei nr. 7B, 
sector 6, Bucureşti, în termen de 20 
de zile de la publicare şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. 

l Direcţia Regională de Statistică a 
Municipiului Bucureşti  organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de 
inspector  grad profesional  principal, 
în cadrul  Compartimentului 
INSPIRE. Condiţii de participare: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesară exercitării funcţiei 
publice: 5 ani. Desfăşurarea concur-
sului va avea loc la sediul Direcţiei 
Regionale de Statistică a Munici-
piului Bucureşti, în data de 29 octom-
brie 2018 ora 10:00, proba scrisă. 
Dosarul de înscriere la examen 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 din 
H.G. NR.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Dosarele de înscriere 
se vor depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, la secretariatul comisiei de 
concurs la sediul Direcţiei Regionale 
de Statistică a Municipiului Bucu-
reşti. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afisează la 
sediul şi pe site-ul DRSMB www.
bucuresti.insse.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la secretarul comi-
siei, Barbu Maria -şef serviciu, 
telefon 021.313.20.81, şi la sediul 
Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului Bucureşti.

CITAȚII  
l Numiţii Sumanariu Anca şi Suma-
nariu Victor sunt chemaţi la Judecă-
tor ia  Doroho i  în  dosar  nr. 
3958/222/2017 la data de 23 octom-
brie 2018 în proces de partaj succe-
soral cu Moisoiu Ioan.

l Voicu Nicoleta Maria (m.d. Chia-
buru Constantin), este citată în ziua 
de 10 octombrie 2018, la Judecătoria 
Dorohoi, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 2043/222/2017, având ca 
obiect dezbaterea succesiunii după 
defuncţii Chiaburu Dumitru şi Chia-
buru Maria.  

l SC Falcon Group 4 Safety SRL, cu 
sediul în Oraş Popeşti Leordeni, Str. 
Drumul Fermei, Nr. 112, Demisol, 
Bloc 3, Apartament 4, Județ Ilfov, 
este invitată la sediul Curții de Arbi-
traj de pe lângă Camera de Comerț şi 
Industrie Cluj, str.Horea, nr.3, et.2, 
camera 209, în termen de 15 zile de la 
publicarea prezentului, pentru a face 
demersurile procedurale (desemnare 
arbitru, formulare întâmpinare), 
necesare soluționării litigiului arbitral 
aflat pe rolul acestui organ jurisdicți-
onal, dosar arbitral nr. 19/2018.

l Mihaescu Gheorghe, domiciliat in 
com. Sutesti, sat Mazili, jud. Valcea, 
este citat la Judecatoria Dragasani, 
jud. Valcea, pe data de 10.10.2018, 
ora 08:30, in calitate de parat in dos. 
civ. nr. 3710/223/2017, in proces cu 
Munteanu Maria (declararea judeca-
toreasca a mortii).

l Rusz Anghelina, vaduva lui 
Nichita Obresanesa, Nechita Sofron, 
Nechita Maria, Dereban Ilianeasa, 
nascuta Nichita, Glava Ilona, sotia 

lui Turan Ilioneasa, Glava Lina, sotia 
lui Opra Ignat, Nechita Iuoneasa 
Glava, Glava Iozsef, Glava Maria, 
Oprea Ignat, Purv Vazul, Purv 
Athanas, Purv Varvara, casatorita 
Togya si Nechita Ioana sunt citati in 
4.09.2018 la Judecatoria Turda, in 
dosar civil 1027/328/2018 pentru 
succesiune.

l Toți moştenitorii defunctului Persu 
Marin, decedat la data de 19.05.2014, 
cu ultimul domiciliu în mun.Bucu-
reşti, Bd.Iuliu Maniu, nr.55, sector 6, 
sunt chemați la SPN Manolache şi 
Asociații din mun.Bucureşti, Bd.Iuliu 
Maniu, nr.19F, parter, sector 6, la data 
de 25.10.2018, ora 13.00, în vederea 
dezbaterii succesiunii acestuia, în 
dosar nr.40/2017.

l Citaţie. Către doamna Burciu 
Nanci Anişoara, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în municipiul Caransebeş, 
strada Baba Novac, nr.20, judeţ 
Caraş-Severin. Prin prezenta vă 
rugăm să vă prezentaţi la biroul 
nostru în data de 09 octombrie 2018, 
ora 10.00, în vederea dezbaterii 
succesiunii privind pe defuncţii 
Stancu Ioan- CNP: 1300715110657, 
fiul lui loan şi Nanci, născut la data 
de 15.07.1930, în Zorlenţu Mare, 
judeţ Caraş-Severin, decedat la data 
de 01.05.2005, cu ultimul domiciliu în 
Caransebeş, judeţ Caraş-Severin, şi 
Stancu Maria- CNP: 2380109110641, 
fiica lui Căldăraş Maria, născută la 
data de 09.01.1938, în Cîlnic, judeţ 
Caraş-Severin, decedată la data de 
08.02.2018, cu ultimul domiciliu în 
Caransebeş, judeţ Caraş-Severin. Veţi 
aduce toate actele ce le deţineţi în 
legătură cu acestă succesiune (testa-
mente, extrase de carte funciară), 
certificate de stare civilă (naştere, 
căsătorie, adopţiune, deces) şi actul 
de identitate. În caz de neprezentare 
la termen, dezbaterile vor avea loc în 
lipsă şi se va proceda conform legii. 
Notar public, Simescu Gheorghe.

DIVERSE  
l Eu, Florea Cosmin, n.26.04.1980, 
prezint scuze d-lui Suciu Ovidiu 
Marian.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insol-
venta in dosarul nr. 3128/105/2018, 
Tribunal Prahova, conform Sentinta 
nr. 25CC/20.09.2018 privind pe SC 
Traditional Autoserv SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță 
05.11.2018, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 25.11.2018, 
întocmirea tabelului definitiv 
20.12.2018, prima Adunare a Credi-
torilor avand loc in data 29.11.2018, 
orele 12.00 la sediul administrato-
rului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insol-
venta in dosarul nr. 3128/105/2018, 
Tribunal Prahova, conform Sentinta 
nr. 28CC/20.09.2018 privind pe SC 
Ana & Petrus Properties SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță 05.11.2018, întocmirea tabe-
lului preliminar al creanțelor 
25.11.2018, întocmirea tabelului 
definitiv 20.12.2018, prima Adunare 
a Creditorilor avand loc in data 
29.11.2018, orele 12.00 la sediul 

administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii generale de insol-
venţă a debitorului SC Zorder Big 
S A ,  C I F :  R O 1 6 8 1 3 4 6 8 , 
J17/1579/2004, dosar nr. 1894/121 
anul 2018 –Tribunalul Galati. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţă 
la 30.10.2018; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor la 19.11.2018; 
Termen pentru depunerea eventua-
lelor contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar şi 
pentru afişarea tabelului definitiv al 
creanţelor la 12.12.2018. Adminis-
trator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL Filiala Timis.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la intrarea în faliment prin 
procedură simplificată a insolvenței 
prevăzută de Legea nr. 85/2014, împo-
triva debitoarei SC AC Muntenia 
SRL, Cod de identificare fiscală 
33381750, Număr de ordine în regis-
trul comerţului J40/8339/2014, cu 
sediul social în Bucureşti, Str. Drumul 
Sării nr.17, et.1, ap.2, Sector 6, în 
dosarul 20682/3/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti, Secția a VII a 
Civilă. Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a crean-
țelor asupra averii debitorului 
-05.11.2017, termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului suplimentar 
de creanțe -15.11.2017, termenul 
pentru întocmirea şi afişarea tabelului 
definitiv consolidat -10.12.2017. 
Adunarea Creditorilor va avea loc la 
sediul lichidatorului juidicar în data 
de 20.11.2018. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 
1 0 . 0 1 . 2 0 1 9 .  P e n t r u  r e l a ț i i : 
021.318.74.25.

l Publ icare  sent inţa  c iv i la 
1280/09.08.2018 pronunțată de Jude-
cătoria Moineşti dosar 664/260/2018: 
Admite cererea reclamantei Rusu 
Lidia CNP2700702045884  domici-
liata in Moineşti, str. Libertăţii bl. A7, 
ap. 17, jud. Bacău, dispune punerea 
sub interdicţie a paratei Rusu Nata-
lița CNP2420218045869 domiciliata 
in com. Zemeş, sat Zemeş, jud. 
Bacău. Numeşte reclamanta in cali-
tate de tutore al paratei. Rămasa 
definitiva la data de 19.09.2018.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 

tel/fax 0244 519800, numită adminis-
trator judiciar conform incheierea 
26CC din data de 20.09.2018, 
pronunţată de Tribunalul Prahova 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal - Biroul fali-
ment în dosarul 2870/105/2018, 
anunţă deschiderea procedurii gene-
rale a insolventei impotriva debi-
toarei Dany Mat Construct SRL, cu 
sediul social în sat Marginenii de Jos, 
nr.685, comuna Filipestii de Targ, 
jud. Prahova, înregistrată la ORC 
sub nr.  J29/1085/2015,  CUI 
34833277. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitorului 
este 05.11.2018. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabe-
lului preliminar al creanţelor este 
25.11.2018. Termenul pentru afişarea 
tabelului definitiv este 20.12.2018.  
Adunarea creditorilor are loc la data 
de 29.11.2018 ora 15.00 la sediul 
administratorului judiciar.

l Oraş Sângeorgiu de Pădure, str.
Livezilor, nr.6, județul Mureş, cod 
fiscal: 4375895, telefon: 0265.578.226, 
fax: 0265.580.357, e-mail: sgpadure@
cjmures.ro, anunță, conform Legii 
350/2005, Programul anual al finan-
țării nerambursabile din fondurile 
bugetului local pe anul fiscal 2018, 
conform Hotărârea Consiliului Local 
nr.6 din 02.02.2018, privind bugetul 
de venituri şi cheltuieli al Oraşului 
Sângeorgiu de Pădure pe anul 2018 şi 
Hotărârea Consiliului Local nr.52 din 
20.09.2018 privind Regulamentul 
pentru regimul finanțărilor neram-
bursabile alocate de la bugetul local 
pentru activitate nonprofit de interes 
local în domeniul religios pentru 
proiectul „Program de sprijinire a 
cultelor religioase din Unitatea 
Administrativ-Teritorială Sângeorgiu 
de Pădure pe anul 2018”. Total 
valoare proiect: 50.000Lei, alocați în 
întregime pentru domeniul religios. 
Informații suplimentare pot fi obți-
nute la telefon: 0265.578.226.

l S.C. Furnica Reciclare S.R.L. 
J23/1295/2018, CUI 39079779, titular 
al activităţii colectare deseuri neperi-
culoase la adresa Str. Gării, nr 112, 
Jilava, Jud. Ilfov, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a autorizaţiei de mediu 
pentru activitate. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului al 
activităţii pot fi consultate la sediul 
APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 
6, Bucureşti, Tel/ Fax: 021/430.15.77; 
430.15.23; 430.14.02; 0746248440 în 
zilele de luni-joi, între orele 9 -13, 
vineri 9 -12. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.
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l Societatea Eco Metal Colet SRL 
titular al activităţii Colectarea Deşe-
urilor Nepericuloase la adresa Braga-
diru, Şos. de Centură nr. 2 -8, jud. 
Ilfov, anunţă publicul interesat depu-
nerii solicitării de obţibere a autoriza-
ţiei de mediu pentru activitate. 
Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului al activităţii 
pot fi consultate la sediul APM Ilfov 
str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucu-
reşti,  tel/ fax: 430.15.23; 430.14.02; 
0746248440 în zilele de luni –joi, între 
oerele 9 -13, vineri 9 -12. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic, la sediul 
APM Ilfov.

SOMAȚII  
l Prin cererea înregistrată sub 
dosar nr.1339/246/2018 reclamantul 
BUTAR PETRU domiciliat în sat 
Chier nr.201, com. Tîrnova, jud.
Arad, prin avocat Truț Adriana în 
contradictoriu cu pârâtul Toda 
Gheorghe prin curator litis avocat 
Leucuța Ioan cu sediul profesional 
în Ineu, str.Republicii, nr.20B, jud.
Arad, solicită înscrierea dreptului de 
proprietate pe titlu de uzucapiune 
prin joncțiunea posesiilor asupra 
terenului intravilan situat în sat 
Chier nr.200 comuna Tîrnova, 
înscris în CF nr.308991 Tîrnova, CF 
vechi 1975 Chier cu nr. topografic 
206-208/a.2 în suprafață de 849 mp, 
având ca proprietar tabular sub B1 
pârâtul Toda Gheorghe. Recla-
mantul îşi întemeiază cererea pe 
faptul posesiei mai mare de 70 de 
ani. În urma acesteia, în baza 
a r t . 1 3 0  d i n  D e c r e t u l - L e g e 
nr.115/1938, sunt somați toți cei 
interesați DE ÎNDATĂ să înainteze 
opoziție la Judecătoria Ineu deoa-
rece în caz contrar, în termen de o 
lună de la această ultimă publicare 
se va proceda la soluționarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE  
l SC Albrau Prod SA, Bucureşti, str.
Grigore Manolescu, nr.7A, birou 1, 
parter, sector 1, J40/8273/2012, CUI: 
25865253, punct de lucru- str. Avîn-
tului, nr.20, Oneşti, jud.Bacău. 
Convocator. În conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990, comple-
tată cu Actul Constitutiv al societății, 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
trație al Societății Comerciale SC 
Albrau  Prod SA Bucureşti convoacă 

Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor la data de 31.10.2018, la 
ora 13.00, la sediul societății, cu 
următoarea ORDINE DE ZI: Art. 1. 
Aprobarea încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare între SC Inter-
prest Grup Serv SRL şi SC Albrau 
Prod SA pentru: suprafața de 
6887,309mp teren curţi construcţii 
situată în intravilanul mun.Oneşti, 
str. Avântului, nr.20, judeţul Bacău, 
cu nr. cadastral 891/2, Corp de 
proprietate ”Secţie îmbuteliere 
alcool”, cu  suprafaţa  totală de 
1137,76mp, având nr. cadastral  
503/4-3877, situat pe suprafaţa de 
6887,309 mp teren curţi construcţii, 
Corp de proprietate “Secţie fierbere 
alcool”, cu suprafaţa totală de 988,54 
mp, având nr.   cadastral 503/2-
503/3-503/5, situat pe suprafaţa de 
6887,309 mp teren curţi construcţii. 
Art.2.Aprobarea încheierii contrac-
tului de vânzare-cumpărare între SC 
LVI SERV SRL şi SC Albrau Prod 
SA pentru achiziția următoarelor 
bunuri: teren în suprafață totală de 
6.529 mp (din măsurătorile cadas-
trale a rezultat suprafața totală de 
6.659mp), din care 4.699mp, teren 
categoria  de  folos ință  curţ i 
construcţii, 822mp, teren categoria 
de folosință arabil (2A) şi 1.138mp, 
teren categoria de folosință păşune 
(3Ps), situată în intravilanul Loc.
Oneşti, Str. Avântului, Nr.20, Jud.
Bacău, având nr. cadastral 5401, 
împreună cu construcții în suprafață 
totală de 955,5mp, cu număr cadas-
tral 5401 -C1; hala în suprafață 
totală de 431mp, cu nr. cadastral 
5401-C2; teren în suprafață de 
795mp, cu număr cadastral 61446. 
Art.3.Aprobarea încheierii de către 
SC Albrau Prod SA a contractului de 
vânzare-cumpărare cu SC LVI 
SERV SRL, pentru suprafața de 
teren intravilan situată în sat 
Tomeşti, comuna Tomeşti, județul 
Iaşi, în  suprafață de 31.689mp 
teren- cu număr cadastral 2040, 
împreună cu construcțiile aferente, 
în suprafață totală de 17537,98mp- 
cu numerele cadastrale: 2040-C1, 
2040-C2, 2040-C3, 2040-C4, 2040-
C5, 2040-C6, 2040-C7, 2040-C8, 
2040-C9, 2040-C10, 2040-C11, 2040-
C12, 2040-C13, 2040-C14, 2040-C15, 
2040-C16, 2040-C17, 2040-C18, 
2040-C19, intabulate în CF nr. 
60111/Tomeşti. Art.4.Stabilirea 
prețului de vânzare-cumpărare 

pentru achiziționarea acestor bunuri 
imobile. Materialele aferente punc-
telor de pe ordinea de zi vor fi puse la 
dispoziția acționarilor la sediul socie-
tății până la data de 26.10.2018. În 
cazul în care din lipsă de cvorum, 
adunarea nu va fi legal constituită la 
această dată, va avea loc o a doua 
adunare a acționarilor la data de 
01.11.2018, în acelaşi loc, la aceeaşi 
oră şi cu aceeaşi ordine de zi. Acțio-
narii pot participa la Adunările 
Generale Extraordinare a Acționa-
rilor personal sau prin reprezentanți 
în baza unei împuterniciri (procuri 
speciale) acordate pentru aceasta 
adunare. Procurile vor fi depuse în 
original la sediul societății cu cel 
puțin 48 de ore înainte de adunare, 
sub sancțiunea pierderii exercițiului 
dreptului de vot la Adunarea respec-
tivă.

l Convocare. Subsemnatul, Popescu 
Tudor Cosmin, în calitate de Admi-
nistrator Unic al Mondoconf SA, 
persoană juridică română, cu sediul 
în Bucureşti, B –dul Iuliu Maniu nr. 
7, sector 6, înregistrată la Registrul 
Comerţului  sub nr. J40/444/1991, 
având CUI RO437510, în temeiul art. 
117 din legea nr. 31/1990 republicată 
şi art. 13 din Actul Constitutiv, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor Mondoconf SA, 
în data de 30.10.2018, ora 9:00, la 
sediul societăţii, cu următoarea 
ordine de zi:
1.Aprobarea pentru transformarea 
liniei de credit în valoare de 75.000 
euro, deschisă la Banca Intesa 
Sanpaolo România SA, în credit, 
rambursabil într-o perioadă de 2 ani. 
În cazul în care la data şi ora preci-
zate, se constată că nu sunt îndepli-
nite condiţiile necesare pentru 
desfăşurarea Adunării Generale, se 
convoacă o nouă Adunare Generală 
Ordinară a Acţionarilor (a doua 
convocare) cu aceeaşi ordine de zi şi 
în acelaşi loc, în data de 31.10.2018, 
ora 9:00. Rprezentarea acţionarilor în 
adunarea generală a acţionarilor se va 
putea face şi prin alte persoane decât 
acţionari, cu excepţia administrato-
rului, pe bază de procură. Procurile 
pot fi depuse în original cu cel puţin o 
oră înainte de deschiderea şedinţei, 
sub sancţiunea pierderii exerciţiului 
de vot în acea adunare. Administrator 
Unic , Popescu Tudor Cosmin.

LICITAȚII  
l Comuna Ciurea cu sediul în satul 
Ciurea, comuna Ciurea, judeţul Iaşi, 
telefon/ fax; 0232296170, organizează 
licitaţie publică cu ofertă în plic, 
pentru vânzarea unui spaţiu comer-
cial în suprafaţă de 27,30 mp 
amplasat la parterul bl. 8 din satul 
Ciurea, comuna Ciurea. Ofertele se 
depun la data 19.10.2018, ora 14.00, 
la sediul Primăriei Ciurea. Licitaţia 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
comunei Ciurea, judeţul Iaşi, în data 
de 29.10.2018, la ora 10.00.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a urmato-
rului bun imobil aflat in patrimoniul 
debitoarei: constructie C1 situata in 
Sinaia, str. Walter Maracineanu, 
nr.1-3, jud. Prahova, compusa din 
cladire depozit si administrativ la 
pretul de 158.550 EUR + TVA. 
Constructia C1, cu componenta 
mentionata mai sus, este edificata pe 
un teren concesionat de Consiliul 
Local Sinaia. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 30% din cel 
stabilit in raportul de evaluare, in 
conformitate cu hotararea Adunarii 
Creditorilor din 04.04.2018. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 
03.10.2018, 22.10.2018, 14.11.2018, 
orele 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Detalii suplimentare in caietul de 
sarcini si la telefon 0344104525. 
Pretul caietului de sarcini este 3000 
lei fara TVA si se achita la sediul 
lichidatorului judiciar.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Just Insolv SPRL, anunta vanzarea 
la licitatie publica a activului imobil 
Statie de epurare situat in com. 
Poiana Campina, sat Poiana 
Campina, inscris in CF 21061, 
compus din teren in suprafata de 
5304 mp si urmatoarele constructii: 
cladire vestiar - C1, cladire decantor 
- separator C2, pista decantor, aparat 
clorinat apa, la pretul total de 84.864 
lei (fara TVA). Conform Certifica-
tului de urbanism nr. 23/16.03.2018, 
destinatia stabilita este pentru 
constructii, instalatii, retele aferente 
echiparilor tehnico - edilidare, 

constructii administrative, incinte 
tehnice cu cladiri si instalatii pentru 
sistemul de alimentare cu apa, cana-
lizare, alimentare cu energie electrica 
si termica, gaze naturale. Daca 
cumparatorul este o societate plati-
toare de TVA, va opera taxarea 
inversa, iar pretul nu va fi purtator de 
TVA. Licitatia publica are loc in baza 
hotararilor Adunarilor Creditorilor 
din data de 19.12.2016 si 29.11.2017 
si a regulamentului de participare la 
licitatie. Pretul este cel mentionat in 
Raportul de evaluare. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
03.10.2018, 04.10.2018, 09.10.2018, 
10.10.2018, 16.10.2018, 17.10.2018, 
23.10.2018, 30.10.2018, 07.11.2018, 
13.11.2018, orele 12.00 la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Relatii suplimentare la la sediul 
lichidatorului judiciar, la telefon 
0344104525, cat si in caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judi-
ciar in cuantum de 2.000 lei fara 
TVA.

l Debitorul Moldocons Grup SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Proprie-
tate imobiliară -”teren extravilan in 
suprafata de 60.234 mp.” situată în 
Comuna Gura Vitioarei, Județ 
Prahova, Tarlaua 57, Parcelele Lv 
1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13, De 
1719/1, De 1719/11, De 1719/12, De 
1719/16, având  nr. cadastral 10316, 
înscris în Cartea Funciară nr. 1409, a 
Comunei Gura Vitioarei, Județ 
Prahova, prin încheierile nr. 
9786/2008 ,  nr.  1415/2009  ş i 
1886/2009 eliberate de OCPI 
-Prahova, Biroul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Vălenii de 
Munte. Preț pornire l icitație 
-143.000,00 Euro; 2.Proprietate 
imobiliară –”teren extravilan in 
suprafata de 169.959mp. găsiți la 
măsuratoare şi din acte 170.166 
mp.” situată în Comuna Gura Viti-
oarei, Sat Făgetu, Județ Prahova, 
Tarlaua 55, Parcelele Lv 1644/11/2, 
Lv 1644/13, Lv 1644/17, De 1644/12, 
De 1644/16, De 1644/18, având nr. 
cadastral 10314, înscris în Cartea 
Funciară nr. 1408, a Comunei Gura 
Vitioarei, Județ Prahova, prin înche-
ierea nr. 9954/2008, eliberată de 
OCPI -Prahova, Biroul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Vălenii de 
Munte. Preț pornire l icitație 
-614.000,00 Euro exclusiv TVA; 3.
Proprietate imobiliară -”teren extra-
vilan în suprafață de 34.221mp.” 
situată în Comuna Gura Vitioarei, 
Sat Făgetu, Județ Prahova, Tarlaua 
57, Parcelele Lv1719/26 si De 
1719/29, având nr. cadastral 10318, 
înscris în Cartea Funciară nr. 1411, a 
Comunei Gura Vitioarei, Județ 
Prahova, prin încheierile nr. 
9788/2008 şi 1414/2009, eliberată de 
OCPI -Prahova, Biroul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Vălenii de 
Munte. Preț pornire licitație – 
118.000,00 Euro exclusiv TVA; 4.
Bunuri mobile de tip obiecte de 
inventar, aparținând Moldocons 
Grup SRL, în valoare de 59.850,00 
Lei exclusiv TVA; 5.Bunuri mobile 
de tip materiale, aparținând Moldo-
cons Grup SRL, în valoare de  
160.224,50 Lei exclusiv TVA. -Prețul 
Caietului de sarcini pentru proprie-
tățile imobiliare ”terenuri” -2.500,00 
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Lei exclusiv TVA.  -Prețul Regula-
mentului de licitație pentru ”Obiec-
tele de inventar si Stocul de marfă” 
-1.000,00 Lei exclusiv TVA.  -Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
proprietățile imobilare aparținând 
Moldocons Grup SRL, reprezintă 
100% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare; -Prețul de pornire al licita-
ților pentru ”Obiectele de inventar și 
Stocul de marfă„  aparținând 
Moldocons Grup SRL, reprezintă 
50% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi 
obținute de la lichidatorul judiciar 
cu un telefon în prealabil  la 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO46 UGBI 0000 
2820 0687 7RON deschis la Garanti 
Bank SA -Suc. Ploiești până la orele 
14.00 am din preziua  stabilită licita-
ţiei, a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietului de 
sarcini și Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietățile imobi-
liare, obiectele de inventar și stocul 
de marfă, prima ședință de licitație a 
fost fixată în data de 04.10.2018, ora 
15:00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data de 
11.10.2018; 18.10.2018; 25.10.2018; 
01.11.2018, ora 15:00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploiești, Str. Cuptoarelor, 
Nr. 4, Județ Prahova.  Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimen-
tare și  vizionare apelați tel . : 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact: 
Primăria Comuna Urzicuța, cu 
sediul în str.Calea Craiovei, nr.40 
jud.Dolj, cod poștal 207600, cod 
fiscal 5046726, tel.0251.317.619, fax: 
0251.317.795, e-mail: clurzicuta@
yahoo.com, Urzicuta@cjdolj.ro. 2.
Informații generate privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: concesionarea 
unui teren intravilan în suprafață de 
1ha (10.000mp) situat în comuna 
Urzicuța, T62, P439, jud.Dolj, dome-
niul privat. 3.Informații privind 
d o c u m e n t a ț i a  d e  a t r i b u i r e : 
3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: Docu-
mentația de atribuire se poate 
procura prin cerere de la sediul 
Primăriei Urzicuța, str.Calea 
Craiovei, nr.40, jud.Dolj. 3.2.Denu-
mirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: 
la secretariatul Primăriei Urzicuța, 
str.Calea Craiovei, nr.40. 3.3.Costul 
și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-

nanței de urgență a Guvernului 
nr.54/2006: prețul caietului de sarcini 
100 Ron. Se achită la caseria Primă-
riei Urzicuța. 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 17.10.2018, 
ora 15.00, Primăriei Urzicuța. 4.
Informații privind ofertele: la sediul 
Primăriei Urzicuța, str.Calea 
Craiovei, nr.40, jud.Dolj. 4.1.Data 
limită de depunere a ofertelor: 
22.10.2018, ora 13.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: sediul 
Primăriei Urzicuța, str.Calea 
C r a i o v e i ,  n r. 4 0 ,  j u d . D o l j . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
exemplar original și un exemplar 
copie. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 26.10.2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei Urzicuța, 
str.Calea Craiovei, nr.40, jud.Dolj. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția contencios administrativ și 
fiscal de la lângă Tribunalul Dolj, cu 
sediul în str.Brestei, nr.129, jud.Dolj. 
7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 26.09.2018.

l Radcar Autoserv SRL prin lichi-
dator judiciar VIA INSOLV SPRL, 
anunta vanzarea prin licitatie publica 
pornind de la cel mai mare pret oferit 
a 8 bunuri mobile din averea debi-
toarei, vanzare aprobata de Adunarea 
creditorilor din data de 16.08.2018. 
Cel mai mare pret oferit la data 
prezentului anunt este (aparat de 
sudura puncte (nr. de inventar 50) = 
400,00 lei fara TVA, grup electrogen  
(nr. de inventar 35) = 650,00 lei fara 
TVA, container  (nr. de inventar 10) = 
1.000,00 lei fara TVA, elevator  (nr. de 
inventar 87) = 2.500,00 lei fara TVA, 
elevator foarfeca  (nr. de inventar 97) 
= 1.000,00 lei fara TVA, Dacia papuc 
PH33RDC = 800,00 lei fara TVA, 
Dacia Logan PH66RDC= 1.000,00 lei 
fara TVA, presa hidraulica = 100,00 
lei fara TVA, pasul de supraofertare 
este de 10% din valoarea ofertata 
fara TVA. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare în 
suma de 300,00 lei fara TVA de la 
sediul lichidatorului și vor depune 
oferta impreuna cu taxa de garanţie 
de 745,00 lei pana la data de 
12.10.2018.Licitatia se va face la data 
de 15.10.2018 ora 14:00 la sediul lichi-
datorului din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax: 0244 519800.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact: 
Unitatea Teritorial Administrativă 
Filiași, cu sediul în Filiași, Bule-
vardul Racoţeanu, nr.160, telefon/
fax: 0251.441.018, 0251.441.453, 
e-mail: primarie@netfil.ro, codul 
fiscal: 4553372, în calitate de conce-
dent. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Terenul intravilan este identificat în 
anexa la Hotărârea Consiliului Local 
Filiași nr.1/2007, privind bunurile 
care aparțin domeniului public al 

Orașului Filiași, poziția 349, precum 
și în anexa nr.5 la HG nr.965/2002, 
modificată și completată prin HG 
nr.141/2008, poziția 204. Cu urmă-
toarele vecinătăți: -La nord -DE 
46671/1 (Aleea 1 Izvor); -La sud 
-terenuri proprietate privată; -La 
vest -terenuri proprietate privată; 
-La est -DE 4165. Conform HCL 
Filiași nr.167/3.11.2017, scopul 
concesiunii îl reprezintă construirea 
unui ansamblu acvatic compus din 
parc acvatic și zonă de agrement. 3.
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1.Modalitatea sau moda-
lităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia se ridică de la 
biroul de Relații cu Publicul al Insti-
tuţiei. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Biroul de Relații 
cu Publicul al Primăriei Orașului 
Filiași, cu sediul în Filiași, B-dul 
Racoțeanu,  nr.160,  jud.Dolj . 
3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr.54/2006: Documentaţia de 
atribuire costă 50Lei, iar suma se 
achită la casieria unităţii. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 15.10.2018, ora 16.00. Infor-
maţii privind ofertele. Ofertele se 
depun  la  sed iu l  ins t i tu ț i e i . 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 22.10.2018, ora 15.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Bulevardul Racoţeanu, nr.160, 
oraș Filiași, jud.Dolj, CP 205300, 
t e l e f o n / f a x :  0 2 5 1 . 4 4 1 . 0 1 8 , 
0251.441.453, e-mail: primarie@
netfil.ro. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original și 1 exemplar 
copie; în 2 plicuri închise și sigilate, 
unul exterior și unul interior. 3.Data 
și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor: Sala de ședințe a Primăriei 
Orașului  Fi l iaș i ,  în  data  de 
23.10.2018, ora 12.00. 4. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: (1)Soluționarea liti-
giilor apărute în legătură cu 
atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea și încetarea contractului 
de concesiune, precum și a celor 
privind acordarea de despăgubiri se 
realizează potrivit prevederilor Legii 
contenciosului  administrat iv 
nr.54/2004, cu modificările ulteri-
oare. (2)Acțiunea în justiție se intro-
duce, în termen de 30 de zile, la 
secția de contencios administrativ a 
Tribunalului Craiova, jud.Dolj. 
Adresa: Tribunalul Craiova, str.
Brestei, nr.12, Craiova, jud.Dolj, 
telefon: 0251.418.612, interior: 1044, 
fax: 0251.410.140, e-mail: inregistra-
redosare.dj@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 26.09.2018.

l Consiliul Local al comunei 
Pardina, prin reprezentant Pocora 
Dumitru, primar, avand CUI 
4508835, cu sediul in comuna 
Pardina, Str. Aleea Scolii, nr.3, 

judetul Tulcea, telefon 0727742850, 
e-mail primaria_pardina@yahoo.ro, 
persoana de contact Pindic Crina, 
secretar comuna, scoate la licitatie in 
vederea concesionarii 12 (doispre-
zece) loturi teren intravilan in 
vederea construirii de locuinte, 
amplasate astfel: 1) T.10, P.171/1, in 
suprafata de 960 mp, amplasat in 
comuna Pardina, judetul Tulcea, 
taxa anuala minimala de redeventa 
215 lei; 2) T.10, P.171/2 in suprafata 
de 960 mp, amplasat in comuna 
Pardina, judetul Tulcea, taxa anuala 
minimala de redeventa 215 lei; 3) 
T.10, P.171/3 in suprafata de 548 mp, 
amplasat in comuna Pardina, 
judetul Tulcea, taxa anuala mini-
mala de redeventa lei 122,73 lei; 4) 
T.10, P.171/4 in suprafata de 704 mp, 
amplasat in comuna Pardina judetul 
Tulcea, taxa anuala minimala de 
redeventa 157,67 lei; 5) T.10, P.171/5 
in suprafata de 1000 mp, amplasat 
in comuna Pardina, judetul Tulcea, 
taxa anuala minimala de redeventa 
223,96 lei; 6) T.10, P.171/6in supra-
fata de 557 mp, amplasat in comuna 
Pardina, judetul Tulcea, taxa anuala 
minimala de redeventa 124,75 lei; 7) 
T.10, P.171/7 in suprafata de 456 mp, 
amplasat in comuna Pardina, 
judetul Tulcea, taxa anuala mini-
mala de redeventa 102,13 lei; 8) T.10, 
P.171/8 in suprafata de 508 mp, 
amplasat in comuna Pardina, 
judetul Tulcea, taxa anuala mini-
mala de redeventa 113,77 lei; 9) T.10, 
P.171/13 in suprafata de 915 mp, 
amplasat in comuna Pardina, 
judetul Tulcea, taxa anuala mini-
mala de redeventa 204,93 lei; 10) 
T.10, P.171/114 in suprafata de 916 
mp,amplasat in comuna Pardina, 
judetul Tulcea, taxa anuala mini-
mala de redeventa 215,11 lei; 11) 
T.10, P.171/16 in suprafata de 923 
mp, amplasat in comuna Pardina, 
judetul Tulcea, taxa anuala mini-
mala de redeventa 206,71 lei; 12) 
T.10, P.171/17 in suprafata de 923 
mp, amplasat in comuna Pardina, 
judetul Tulcea, taxa anuala mini-
mala de redeventa 206,71 lei; Caie-
tele de sarcini se pot procura de la 
sediul Primariei Pardina, Str. Aleea 
Scolii nr.3, comuna Pardina, judetul 
Tulcea, persoana de contact Pindic 
Crina, secretar comuna, incepand cu 
data emiterii prezentului anunt. 
Modalitatea prin care persoanele 
interesate pot intra in posesia unui 
exemplar al documentatiei de atri-
buire este in format scris sau format 
electronic de la sediul Primariei 
Pardina, birou secretar comuna, 
incepand cu 24 septembrie 2018. 
Garantia de participare la licitatie 
este in suma de 100 lei, iar caietul de 
sarcini costa 250 lei. Data limita 
pentru solicitarea clarificarilor este 
01 octombrie 2018. Data limita de 
depunere a ofertelor este 01 octom-
brie 2018 2018, ora 16, oo. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: 
Primaria Pardina, judetul Tulcea, 
Aleea Scolii nr.3, birou secretar. 
Numarul de exemplare in care 
trebuie depusa fiecare oferta -un 
exemplar. Sedinta publica de deschi-
dere a ofertelor se va desfasura in 
data de 02 octombrie 2018, ora 
10.00. Denumirea, adresa, numarul 
de telefon, telefax si/sau adresa de 
e-mail a instantei competente in 
solutionarea litigiilor aparute si 
termenele pentru sesizarea instantei: 

Tr ibunalului  Tulcea ,  Strada 
Toamnei, nr.15, municipiul Tulcea, 
judetul. Tulcea.

PIERDERI  
l Pierdut atestat transport marfă 
emis de ARR Dolj pe numele Nicolae 
Claudiu Mihai. Se declară nul.

l Pierdut certificat de înregistrare la 
Registrul Comerţului, Brașov, Firma 
II PAPARĂ IOAN, CUI: 28546356. 
Declar nul.

l SC Emectaxi  Lazar SRL, 
J29/2583/1992, CUI 2701278, declara 
pierdut Certificatul de inregistrare 
seria B 1546238 din 30.05.2008 si 
Certificatul constatator nr. 35989 din 
09.05.2008 (pentru sediul social, 
pentru terti si pentru punct de lucru).

l Subscrisa Nettstrade JK Sollutions 
SRL, cu sediul în Mun.Slatina, Aleea 
Rozelor, nr. 35, Bl. FB 23, Ap.1, jud.
Olt, J28/240/2011, CUI: RO28348553, 
declară pierdut Certificatul Consta-
tator nr.19149 din 22.12.2014 emis de 
ORC de pe lângă Tribunalul Olt emis 
în temeiul Legii 359/2004 pentru 
sediul din Slatina Aleea Rozelor, nr. 
35, Bl. FB 23, Ap.1, jud.Olt și pentru 
codurile CAEN 7022, 7111, 7112, 
7490, 7830. Îl declar nul.

l Pierdut contract vânzare –cumpă-
rare și P. V. Recepţie locuinţă pe 
numele Guran Vasile și Olguţa emis 
de RA Imobiliare Cotroceni. 

l SCM IGIENA din București, cu 
sediul în B-dul Unirii, nr. 57, bl. E4, 
parter, Sector 3 anunţă pierderea 
Registrului Unic de Control al Punc-
tului de Lucru situat în București, Str. 
Elena Văcărescu, nr. 9, bl. XX, parter, 
Sector 1. Îl declarăm nul.

DECESE


