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

l SC Ledieftin Grup SRL, cu sediul 
în loc.Târgu Cărbunești, jud.Gorj, 
este în căutarea a două persoane în 
vederea angajării pe poziţia de 
marcator piese, cod COR 932902. 
Cerinţe: -lb.engleză. Pentru infor-
maţii suplimentare și programarea 
interviurilor ne puteţi contacta tele-
fonic de luni până vineri, în inter-
valul orar 08.00-16.00, la nr.de 
tel.0728.957.877 sau 0359.801.090.

l Firma SIHA Knit Fashion SRL 
din Satu Mare, producatoare de 
articole tricotate, angajam tricotor 
cu experienta la masini de tricotat 
STOLL minim 2 an, cunostinte bune 
de limba engleza. Pentru cei intere-
sati va rugam sa ne contactati la nr. 
de tel: 0728988775, resurseumane@
siha.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion SRL 
din Satu Mare, producatoare de 
articole tricotate, angajam tehnician 
masini de tricotat STOLL cu experi-
enta pe un post similar intr-o sectie 
de tricotat format din masini de 
tricotat STOLL minim 3 an, cunos-
tinte bune de limba engleza. Pentru 
cei interesati va rugam sa ne contac-
tati la nr. de tel: 0728988775, resur-
seumane@siha.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion SRL 
din Satu Mare, producatoare de 
articole tricotate, angajam sef sectie 
tricotat cu experienta pe un post 
similar intr-o sectie de tricotat 
format din masini de tricotat 
STOLL minim 3 an, cunostinte bune 
de limba engleza. Pentru cei intere-
sati va rugam sa ne contactati la nr. 
de tel: 0728988775, resurseumane@
siha.ro.

l UM 02214 București, din Minis-
terul Apărării Naționale, organi-
zează concursuri de ocupare pe 
perioadă nedeterminată a unui post 
de personal civil contractual econo-
mist grupa II, studii superioare cu 
diplomă de licență în domeniul 
financiar-contabil și vechime de 
minim 3 ani și 6 luni în specialitatea 
studiilor. Concursurile vor avea loc 
astfel: -11.10.2018 (proba scrisă); 
-17.10.2018 (proba practică); 
-23.10.2018 (interviul), la sediul UM 
02214 București, strada Antiaeriană, 
nr.6-8, Sector 5, București. Data-li-
mită de depunere a dosarelor la 

sediul UM 02214 București este 
03.10.2018, ora 15.30. Date de 
contact: tel.021.410.01.50, interior: 
0358, persoană de contact: Mihai 
Baciu, secretar.

l Societatea  Comercială ”Urbis-
Serv” S.R.L. Buzău, în conformitate 
cu OUG nr.109/2011, anunţă înce-
perea procesului de evaluare/ selec-
ţiei pentru funcţia de director tehnic 
al societăţii Comerciale ”Urbis-
Serv” S.R.L. Buzău. Condiţiile și 
documentele necesare pentru depu-
nerea candidaturii, criteriile de 
evaluare, bibliografia, etapele de 
evaluare, procedura de selectare a 
candidaţilor, precum și orice alte 
informaţii necesare sunt disponibile 
pe site-ul www.urbis-serv.ro sau la 
sediul societăţii.

l Societatea  Comercială ”Urbis-
Serv” S.R.L. Buzău, în conformitate 
cu OUG nr.109/2011, anunţă înce-
perea procesului de evaluare/ selec-
ţiei pentru funcţia de director 
comercial al societăţii Comerciale 
”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău. Condi-
ţiile și documentele necesare pentru 
depunerea candidaturii, criteriile de 
evaluare, bibliografia, etapele de 
evaluare, procedura de selectare a 
candidaţilor, precum și orice alte 
informaţii necesare sunt disponibile 
pe site-ul www.urbis-serv.ro sau la 
sediul societăţii.

l Primăria Comunei Bunești, cu 
sediul în com.Bunești, str.Eroilor, 
nr.7, judeţul Suceava, organizează în 
zilele de 09-12.11.2018 examen de 
promovare în grad profesional supe-
rior, și anume: consilier juridic, grad 
profesional superior, clasa I, din 
cadrul Compartimentului juridic. 
Condiţiile de participare pentru 
promovarea în funcţia publică supe-
rioară sunt cele prevăzute de art.65 
din Legea 188/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, conform căruia funcţionarul 
public trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: -să 
aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul 
funcţiei publice din care promo-
vează; -să fi obţinut calificativul 
„bine” la evaluarea performanţelor 
individuale în ultimii 2 ani în care 
funcţionarul public s-a aflat în activi-
tate; -să nu aibă în cazierul adminis-
trativ o sancţiune disciplinară 
neradiată în condiţiile legii. Condiţii 
de desfășurare a concursului: dosa-
rele de înscriere la concurs se depun 
la secretarul comunei Bunești, 
judeţul Suceava, în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Jurnalul Naţional și la sediul Primă-
riei Comunei Bunești. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la secretarul 
comunei, telefon: 0230.549.001.

l Grădiniţa cu Program Prelungit 
Nr.11, cu sediul în localitatea Bârlad, 

strada George Enescu, numărul 2A, 
judeţul Vaslui, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Numele funcţiei: 
muncitor calificat; -Număr posturi: 
1, conform Hotărârii de Guvern 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Probă practică- 
13.11.2018, ora 9.00; -Interviul- 
14.11.2018, ora 9.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii (obligatoriu): 10 
clase sau școală profesională cu cel 
puțin una dintre calificările: tâmplar, 
lăcătuș, zugrav-vopsitor, instalator, 
electrician etc; -vechime: minim 3 
ani. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Grădiniţei cu 
Program Prelungit Nr.11 Bârlad. 
Relaţii suplimentare la sediul Grădi-
niţei cu Program Prelungit Nr.11 
Bârlad, persoană de contact: admi-
nistrator financiar, Plesu Elena, 
telefon: 0235.419.817.

l Primăria Ţigănești, cu sediul în 
localitatea Ţigănești, str.Dunării, 
nr.167, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
-referent Cămin Cultural: 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011; 
-muncitor calificat: 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 26.10.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 26.10.2018, ora 
13.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii medii; -nu se cere vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Ţigănești. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Ţigă-
neșt i ,  persoană de contact : 
Br înceanu Flor ica ,  te lefon: 
0247.330.001.

l Școala Gimnazială Nr.1 Negoiești, 
cu sediul în localitatea Ștefan cel 
Mare, strada Principală, numărul 
421, judeţul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: șofer, 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 25.10.2018, 
ora 09.00; -Proba interviu în data de 
29.10.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -are cetăţenia română, cetă-
ţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în România; 
-cunoaște limba română, scris și 

vorbit; -are vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale; -are capa-
citate deplină de exerciţiu; -studii 
medii; -vechime minim 5 ani; 
-posesor permis de conducere cate-
goria „D” cu atestat profesional 
pentru transportul public de 
persoane în termen de valabilitate; 
-posesor cartelă tahograf; -aviz 
psihologic de la un cabinet autorizat 
de Ministerul Transporturilor; -cazi-
erul conducătorului auto de la Servi-
ciul de Circulație rutieră al județului 
Bacău. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr.1 Negoiești. Relaţii 
suplimentare la sediul Școlii Gimna-
ziale Nr.1 Negoiești, persoană de 
contact: Mihalache Nicoleta, telefon: 
0234.339.004.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revo-
luţiei, nr.77, judeţul Arad, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
următorului post vacant: -1 (un) 
administrator patrimoniu gr.IS, cod 
COR 263111, pe perioadă nedeter-
minată, în cadrul Compartimentului 
de Informare, Relaţii Publice și 
Informatizare. Condiţii specifice: 
-Vechime în muncă: minim 20 de 
ani; -Studii economice licenţă și 
master; -Cunoștinţe de limba 
engleză; -Cunoștinţe de operare PC. 
Data-limită de depunere a dosarelor 
de concurs: 18.10.2018, ora 16.00. 
Data susţinerii probei scrise: 
25.10.2018, ora 10.00. Data susţinerii 
interviului: 29.10.2018, ora 10.00. 
Toate probele se vor susţine la sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile 
generale și specifice, calendarul de 
desfășurare a concursurilor, biblio-
grafia și, după caz, tematica se 
publică pe portalele: www.posturi.
gov.ro și pe: www.uav.ro.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pentru 
funcţia publică: Direcția Investiții și 
Servicii Publice- Serviciul Investiții 
și Servicii Publice- Compartimentul 
Investiții Publice: 2 (două) posturi 
funcție publică de execuție de consi-
lier, clasa I, gradul profesional asis-
tent. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările și completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul Științe inginerești; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an; -cunoștinţe IT -nivel 
mediu. Programul concursului: 
-03.10.2018 -publicitate concurs; 
-05.11.2018 -ora 11.00 -susţinere 
probă suplimentară de testare a 
cunoștinţelor în domeniul IT -nivel 
mediu; -06.11.2018 -ora 10.00 -proba 
scrisă. Interviul se susţine, de regulă, 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Data și ora susţinerii 
interviului se afișează o dată cu 
rezultatele la proba scrisă. Concursul 
se va desfășura la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului, 
începând cu data de 03.10.2018, ora 
8.00, și până în data de 22.10.2018, 
ora 16.30. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0243.230.200, int.234, cji@
cicnet.ro, persoană de contact: 
Hobjilă Crety, consilier Comparti-
ment Resurse Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr. 188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pentru 
funcţia publică: Direcția Investiții și 
Servicii Publice- Compartimentul 
Infrastructură Rutieră: 1.Un post 
funcție publică de execuție de consi-
lier, clasa I, gradul profesional debu-
tant. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările și completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul inginerie civilă, 
specializările: -căi ferate, drumuri și 
poduri; -construcții civile, industriale 
și agricole; -inginerie civilă; -fără 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice; 
-cunoștinţe IT -nivel mediu. 
Programul concursului: -03.10.2018 
-publicitate concurs; -06.11.2018 -ora 
11.00, susţinere probă suplimentară 
de testare a cunoștinţelor în dome-
niul IT -nivel mediu; -08.11.2018 
-ora 11.00 -proba scrisă. Interviul se 
susţine, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data și 
ora susţinerii interviului se afișează o 
dată cu rezultatele la proba scrisă. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Dosarele de înscriere se depun în 
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termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului, începând cu data de 
03.10.2018, ora 8.00, şi până în data 
de 22.10.2018, ora 16.30. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0243.230.200, int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, 
consilier Compartiment Resurse 
Umane.

l Institutul naţional de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Optoelectronica 
INOE 2000 cu sediul în Str. Atomiş-
tilor, Nr. 409, Oraş Măgurele, Jud. 
Ilfov scoate la concurs 2 posturi 
Asistent cercetare ştiinţifică cu 
contract individual de muncă pe 
durată determinată până la data de 
01.09.2022, cu program de 8 ore/zi, 
cu următoarele cerinţe: •studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă ori studii echivalente (studii 
unversitare de licenţă si studii 
universitare de masterat conform 
Legii nr. 288/2004 privind organi-
zarea studiilor universitare) în 
domeniile fizică, chimie, ştiințe 
aplicate; •cunoștințe solide de 
limba engleză; •cunoștințe solide de 
operare PC și MS Office; •cunoș-
tințe teoretice solide de spectro-
scopie, ablație laser; •cunoștințe 
prelucrare date spectroscopice; 
•experiență anterioară în cercetare- 
dezvoltare constituie avantaj; 
•studii doctorale în curs, în dome-
niul de concurs, constituie avantaj. 
Sursa de finantare proiectul PN-III-
P1-1.2-PCCDI-2017-0878, Imple-
mentarea și exploatarea rezultatelor 
cercetării ştiințifice în practica 
restaurării şi conservării bunurilor 
culturale. Locul desfăşurării 
concursului: la sediul INOE 2000 
din str. Atomiştilor, Nr. 409, Oraşul 
Măgurele, Jud.Ilfov în perioada 
07.11.2018 -09.11.2018. 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 
din str. Atomistilor, nr. 409, Oraşul 
Măgurele, Jud. Ilfov. Relaţii la 
telefon: -021/ 457.45.22.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l OCAZIE!!!, Vila la pret de apar-
tament, centru Ceptura - Prahova, 
cinci camere, dependinte, 800 m.p. 
curte la pachet cu 800 m.p. vie 
nobila, pret 79.000 euro negociabil. 
Merita vazuta! Telefon 0744666612.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
VINDE IMOBIL FORMAT DIN 
TEREN 770,0 MP ŞI CLĂDIRE 
S+P+5E SITUAT ÎN BUCU-
REŞTI. PREŢ 2.500.000 EURO 
CU TVA INCLUS. DETALII LA 
TELEFOANELE 0744.910.821, 
0767.278.003, 0744.372.347.

CITAȚII  
l Se citează numiții Dr. Bolfa 
Eugen, Dr. Bolfa Victor, Şpaimoc 
Cătălina, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1887/265/2017 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Nicolaie 
Alin-Gabriel, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ş.a., cu termen la 
22.11.2018

l Se citează numitul Mireşan Doru 
Pompei Simion, în calitate de pârât 
în dosarul nr. 710/265/2010 al Tribu-
nalului Bistrița-Năsăud, în proces cu 
Hărăpaşcu  Lenuța  ş i  Deac 
Alexandru, având ca obiect succesi-
une-recurs, cu termen la 24.10.2018.

l Ursu Maria din satul Cotu Micu-
linţi, com. Coţuşca, jud. Botoşani, 
reclamantă în dosarul 828/217/2017, 
anunţă pârâtul Aanicăi Cristian 
Mihăiţă, domiciliat în Oraviţa, str. 
Zona Gării, bl. E 5, ap. 17, jud. 
Caraş Severin, că în 16 oct 2018 are 
loc succesiunea la Judecătoria Dara-
bani, jud. Botoşani.

l Ursu Maria din satul Cotu Micu-
linţi, com. Coţuşca, jud. Botoşani, 
reclamantă în dosarul 828/217/2017, 
anunţă pârâtul Aanicăi Cristian 
Mihăiţă, domiciliat în Oraviţa, str. 
Zona Gării, bl. E 5, ap. 17, jud. 
Caraş Severin, că în 16 oct 2018 are 
loc succesiunea la Judecătoria Dara-
bani, jud. Botoşani.

l Se citează în 24 octombrie 2018, la 
Judecătoria Haţeg, pârâţii  Petris 
Maria, Damaschin Filip, Petris 
Serica, Dragan Moise, Sand Petru 
Iovanesc şi Sand Ioan Iovanescu în 
dosarul nr.377/240/2018- uzuca-
piune.

l Se citează Hrubari Eremei, Buşcoi 
Nastasia, Buşcoi Catarina, Buşcoi 
Firoana, Buşcoi Maria, Buşcoi 
Floarea, Clepşa Ioan a Carpi, Man 
Sandor lui Nekita, Clepşa Ana născ. 
Neamțiu, Rus Ioan, Rus Firoana 
născ. Drăgan, Mic Pantilimon, 
Zinvel Alexandru, Gatini Floarea, 
Hostea Sidor, Hrubari Saveta, Pugna 
Simion, Pugna Toader, Pugna 
Floarea, Pugna Grigore lui Dumitru, 
Zinvel Grigore, Zinveliu Ana căs. 
Frasinar, Neamț Peter lui Larion, 
Neamț Irina lui Vasile, Maciuka 
Anisia căs. Cainar, la Judecătoria 
Năsăud în ziua de 17 octombrie 
2018 ora 8:30, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 3484/265/2017 în proces 
cu Buşcoi Nicolae Eugen s.a., având 
ca obiect succesiune s.a.

l Se citează eventualii succesibili/
moştenitori pentru a participa la 
dezbaterea succesiunii defunctei 
Mihai Maria, decedată la data de 
25.09.2017, fostă cu ultim domiciliu 
în Mun.Braşov, str.Cocorului, Nr.4, 

Bl. 215, Sc.C, Ap.11, Jud.Braşov. 
Dezbaterea va avea loc în data de 24 
octombrie 2018, ora 10.00 la sediul 
Marin Ion, Ion Cătălin şi Dutu 
Carmen-Anca din Braşov, Calea 
Bucureşti, Nr.46, Bl.S21, Sc.A, Ap.1.

l Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Zărneşti, sub nr. 
3158/338/2017, petenta Ittu Maria, a 
invocat dobândirea prin uzucapiune 
a dreptului de proprietate asupra 
imobilului înscris în CF 102087 
Şinca Nouă, sub nr cadastral 3125. 
Toţi cei interesaţi sunt somaţi să 
formuleze opoziţie, cu precizarea că 
în caz contrar, se va trece la jude-
carea cererii în termen de o lună de 
la emiterea celeo din urmă publi-
caţii. Termenul de judecată este fixat 
pentru data de 28.11.2018, sala J2, 
ora 9:00.

l Reclamantul Pîrvu Daniel Vasile 
cheamă în judecată pe pârâta 
Grigorie Nicoleta pentru exercitare 
autoritate părintească exclusivă, în 
data de 01.11.2018, la Judecătoria 
Craiova, ora 9.00, Completul CMF6, 
dosar nr.406/215/2018.

l Caliu Iulian, cu domiciliu în 
comuna Copăceni, județul Vâlcea, 
este citat, în calitate de pârât, în 
dosar nr. 2755/241/2016, al Judecă-
toriei Horezu, pentru termenul din 
data de 11.10.2018, în proces cu 
reclamanta Cismaru Mădăli-
na-Maria, pentru stabilire domiciliu 
minor.

l Numita Cardel Gabriela Mino-
dora, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Bucureşti, str. Podului,  nr. 27B, 
sector  1, este citată la Tribunalul 
Bucureşti,  secția a V-a Civilă, în 
data de 21.11.2018, sala 106, 
Completul apel  4, ora 8:30, în cali-
tate de intimat-pârât în dosarul civ. 
nr. 51447/299/2016*.

DIVERSE  
l Lichidatorul judiciar al SC Euro-
confort Construct SRL anunta 
deschiderea procedurii simplificate a 
falimentului prevazuta de Legea nr. 
85/2014 in dosarul nr. 28700/3/2018 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti 
– Sectia a-VII-a Civila. Termenul 
limita pentru depunerea declarati-
ilor de creanta 12.11.2018. Termen 
de verificare a creantelor, intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 
pre l iminar  a l  creantelor  la 
22.11.2018. Termen de intocmire si 
afisare a tabelului definitiv 
17.12.2018. Sedinta adunarii gene-
rale a creditorilor la data de 
27.11.2018

l SC Rewe Romania SRL, cu sediul 
in judetul Ilfov, localitatea Stefane-
stii de Jos, Str.Busteni, nr.7, cod 

postal 077175, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii 
pentru revizuirea autorizatiei de 
mediu necesara functionarii Punc-
tului de lucru-supermagazin Penny 
Market, Tulcea, Str.Viticulturii nr. 
1A, judetul Tulcea. Informatiile 
privind potentialul impact asupra 
mediului al proiectului propus pot fi 
consultate, iar eventualele sugestii si 
contestatii se pot depune in scris, sub 
semnatura si cu date de identificare, 
la sediul APM.Tulcea, Str.14 Noiem-
brie nr.5.

l SC Ariana Turism SRL (CUI 
17798641, număr de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J8/2655/2008), prin decizia penală 
nr. 373/AP din 12.06.2018 a Curţii 
de Apel Braşov, în dosarul nr. 
6575/62/2017 al Tribunalului 
Braşov. În baza art. 18 alineatul  1 
din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 
41 alineatul 2 Cod penal 1968 (5 
acte materiale) şi art. 5 Cod penal 
cu raportare la art. 396 alineatul 10 
Cod Procedură Penală dispune 
condamnarea inculpatei. La o 
pedeapsă de 5000 lei amendă 
penală pentru săvârşirea infracţi-
unii de folosirea sau prezentarea cu 
rea-credinţă de documente ori 
declaraţii false, inexacte sau incom-
plete, dacă fapta are ca rezultat 
obţinerea pe nedrept de fonduri din 
bugetul general al Uniunii Euro-
pene. Aplică pedeapsa complemen-
tară prevăzută de art. 53 indice 1 
litera e teza a doua, constând în 
difuzarea hotărârii de condamnare 
într-un ziar de circulaţie naţională.

l Publicare dispozitiv sentință civilă 
nr 1232/2017 pronunțată în dosar nr. 
1965/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud. Admite acţiunea civilă 
precizată formulată de reclamanţii 
Buraciuc Emil şi Buraciuc Ana în 
contradictoriu cu pârâţii Stoica 
Floarea ş.a. (...) Constată că, numiţii 
Buraciuc Ioan şi Buraciuc Ioana au 
dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune (...). Constată că, pe 
terenul în litigiu, numiţii Buraciuc 
Ioan şi Buraciuc Ioana au dobândit 
dreptul de proprietate prin edificare 
asupra unei case de locuit în regim 
D+P (...). Constată că masa succeso-
rală rămasă după defunctul Bura-
ciuc Ioan, decedat la data de 
17.03.2012, se compune din (...). 
Dispune partajarea judecătorească a 
acestor succesiuni precum şi între-
gului teren şi construcţii în litigiu 
potrivit cotelor de proprietate dar şi 
modului de folosinţă şi înţelegerii 
dintre moştenitori, (...) Dispune 
înscrierea în CF a dreptului de 
proprietate asupra terenului şi 
construcţiilor astfel dobândite pe 
numele reclamanţilor, (...). Cu drept 
de apel în termen de 30 zile de la 
comunicare. Cererea de apel se 
depune la Judecătoria Năsăud. 
Pronunţată în şedinţa publică din 
data de 18 iulie 2017.

l Publicare dispozitiv sentință civilă 
nr. 2298/2018 pronunțată în dosarul 
nr. 3153/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud. Admite acţiunea civilă 
formulată de reclamanta Puica 
Angela-Floarea în numele şi în cali-
tate de reprezentant legal al mino-
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rului Grad Gabriele Vasile, în 
contradictoriu cu pârâţii Puica 
Vasile şi Grad Vasile având ca obiect 
tăgada paternităţii şi stabilire pater-
nitate, stabilire domiciliu minor şi 
exercitarea autorităţii părinteşti, 
astfel încât: (...) În temeiul art. 8 
alin. (2) din Legea nr. 119/1996 
privind actele de stare civilă, repu-
blicată, în termen de 10 zile de la 
data rămânerii definitive a prezentei 
hotărâri, aceasta se va comunica 
Serviciului de Stare Civilă al Primă-
riei Comunei Nimigea, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, în vederea tran-
scrierii certificatului de naştere al 
minorului şi efectuării menţiunilor 
corespunzătoare din actul/certifi-
catul de naştere al minorului cu 
privire la numele de familie al mino-
rului „Grad” şi cu privire la numele/
prenumele „Grad Vasile” de la 
rubrica „Tatăl”. Fără cheltuieli de 
judecată. Cu drept de apel în termen 
de 30 de zile de la comunicare. 
Apelul se depune la Judecătoria 
Năsăud. Pronunţată în şedinţă 
publică, astăzi, 27.09.2018.

l Publicare dispozitiv sentință civilă 
nr. 1394/2018 pronunțată în dosarul 
nr. 2285/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud. Admite acţiunea civilă, 
astfel cum a fost precizată ulterior, 
formulată de către reclamantul FG 
în contradictoriu cu pârâţii CG în 
calitate de urmaş al pârâtei CM, 
decedată pe parcursul soluţionării 
cauzei şi pârâţii cu domiciliul necu-
noscut, AF, HD casat. S, MI lui T, 
MF casat. H reprezentaţi de curator 

special av. BD şi în consecinţă: 
Constată că defuncţii PP si soţia PI, 
au dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra terenului 
înscris (...) Constată validitatea 
antecontractului de vânzare-cumpă-
rare încheiat la data de 20 noiembrie 
2013, între parata decedată pe 
parcursul soluţionării cauzei CM, în 
calitate de promitentă-vânzătoare şi 
reclamantul FG, în calitate de 
promitent-cumpărător, având ca 
obiect imobilul teren de mai sus, 
pentru preţul de 7.000 lei, achitat 
integral la data încheierii convenţiei; 
Obligă paratul CG, în calitate de 
urmaş al pârâtei CM, decedată pe 
parcursul soluţionării cauzei să 
transmită reclamantului act apt de 
întabulare, în caz contrar prezenta 
hotărâre ţine loc de act autentic de 
transmitere a proprietăţii; Dispune 
dezmembrarea imobilelor în cf şi 
înscrierea dreptului de proprietate 
(...). Fără cheltuieli de judecată. Cu 
drept de apel în termen de 30 zile de 
la comunicare. Cererea de apel se 
depune la Judecătoria Năsăud. 
Pronunţată azi, 30.05.2018, prin 
punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 
prin mijlocirea grefei instanţei.

l Centea Paul Florin II anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu privind proiectul „Amplasare 
platformă betonată pentru depozi-
tarea gunoiului de grajd”, propus a 
fi amplasat în judeţul Timiş, comuna 
Săcălaz, sat Beregsău Mare, CF 
405302, nr.top 1056/8/1. Informaţiile 

privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Timiş, b-dul 
Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timi-
şoara, şi la adresa titularului -locali-
tatea Beregsău Mare, nr.144, 
comuna Săcălaz, judeţul Timiş, în 
zilele de luni-joi, între orele 8.00-
16.30, şi vineri, între orele 8.00-
14.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Timiş. 
Anunţurile publicate conform 
prevederilor art.11, alin.1, lit.g din 
Ord.135/2010 se vor depune la APM 
Timiş.

ADUNĂRI GENERALE  
l Preşedintele Consiliului de Admi-
nistrație al SC Perla Majestic SA, cu 
sediul social în Municipiul Bucu-
reşti, Str.Horia Măcelariu, nr.59, 
ap.P04, Sector 1, cod unic de înregis-
trare 7940489, având număr de 
ordine în Registrul Comerțului 
J40/5176/2010, la solicitarea acționa-
rilor reprezentând 93,64% din capi-
talul societății, convoacă la sediul 
societății pentru data de 05.11.2018, 
ora 10.00, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor, pentru 
discutarea şi aprobarea următoa-
relor puncte ce alcătuiesc ordinea de 
zi: 1.garantarea oricărui/oricăror 
credit/e acordat/e societății Phoe-
nicia Express SRL, CUI:25693077, 
cu bunuri af late în patrimoniul 
societății, precum şi cu alte tipuri de 
garanții, inclusiv garanție personală- 
fideiusiune; 2.împuternicirea 
persoanei- administrator al socie-
tății, care să reprezinte societatea 
pentru îndeplinirea formalităților 
necesare la constituirea garanțiilor şi 
semnarea contractelor de garanție, a 
contractelor de credit, precum şi 
stabilirea limitelor de competență 
ale acestei persoane. Sunt convocați 
să participe la adunare toți acțio-
narii înregistrați în registrul acționa-
rilor Societății Perla Majestic SA la 
data de 08.10.2018. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va întruni la 
data menţionată, Adunarea gene-
rală extraordinară se va ţine la data 
de 06.11.2018, la aceeaşi ora şi în 
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. 
Documentele şi materialele informa-
tive referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi a adunării pot fi 
obţinute de la sediul societăţii. Acți-
onarii pot participa la adunare 
personal sau prin reprezentanți, în 
baza unei procuri speciale, conform 
dispozițiilor legale. Procura specială 
se depune la sediul societății 
conform prevederilor legale.

l Consiliul de Administraţie al SC 
Spica Clever SA, cu sediul în 
Făgăraş, Şos. Ileni, nr.1, Judeţ. 
Braşov, înregistrată la O.R.C Braşov, 
sub nr. J08/68/1991, CUI 1119566, în 

conformitate cu prevederile Legii 
31/1990, privind societăţile comer-
ciale, cu modificările şi completările 
ulterioare ale Legii nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, cu modifi-
cările şi completările ulterioare ale 
Regulamentelor nr. 6/2009 şi nr. 
7/2010 ale Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare, privind exerci-
tarea anumitor drepturi ale acţiona-
rilor în cadrul Adunări Generale ale 
Societăţilor Comerciale, cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi în 
conformitate cu prevederile Actului 
Constitutiv Actualizat, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
03.11.2018, ora 8:00 la sediul socie-
tăţii, la care sunt îndreptaţii să 
participe toţi membrii societăţii 
înregistraţi la Registrul Acţionarilor 
al SC Spica Clever SA, la sfârşitul 
zilei de 01.10.2018, având urmă-
toarea: Ordine de zi: 1. Alegerea 
comisiei de cenzori pentru o peri-
oadă de 3 ani începând cu data 
aprobării în hotărârea Adunării 
Generale a Acţionarilor. 2. Alegerea 
Consiliului de administraţie şi a 
preşedintelui.3. Raportul Consiliului 
de Administraţie privind situaţia 
economică - financiară. 4. Raportul 
directoratului, privind situaţia 
economică - financiară. În cazul în 
care nu se îndeplineşte cvorumul în 
data de 03.11.2018 Adunarea Gene-
rală Ordinară se reprogramează 
pentru data de 10.11.2018 la aceeaşi 
oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine 
de zi.

LICITAȚII  
l SC Lupu Confex S.R.L., prin 
lichidator judiciar CII Petcu Viorica, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică cu strigare în data de 
11.10.2018, ora 13.30 la sediul lichi-
datorului din Ploieşti, str. Splaiului 
nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. 
Prahova următoarele bunuri: • teren 
si cladire situate in Urlati, str. 1 Mai, 
jud. Prahova; cladirea se poate achi-
zitiona atat in bloc cat si separat pe 
nivele (S+P+E+M ). - teren extra-
vilan St - 22.366,35 mp situat in 
Valea Bobului, Urlati, jud. Prahova 
(in indiviziune cu doua persoane 
fizice);  - autoutilitara VW LT35, an 
fabricatie 2003; - bunuri, echipa-
mente tehnologice, birotica, materii 
prime, obiecte de inventar. In caz de 
neadjudecare in data de 11.10.2018, 
se vor mai organiza licitatii, in zilele 
de 18.10.2018, 25.10.2018 si 
01.11.2018 la ora 13.30. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 
RON plus TVA, garanţia de partici-
pare este de 10% din valoarea 
bunului plus TVA. Achitarea lor se 
poate face cu ordin de plată în 
contul de lichidare al debitoarei sau 
în numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevede-

rilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la 
licitaţie se va face cu cel putin o zi 
inainte de data licitaţiei. Bunurile se 
vor vinde libere de sarcini conform 
art. 53 din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751.

l S.C. Cin Son Prom S.R.L, prin 
lichidator judiciar C.I.I Rusu 
Ciprian Marian, cu sediul in Ploiesti, 
str. Valeni, nr.65, judetul Prahova 
scoate la vanzare prin licitatie 
publica cu strigare Autototurism 
marca Seat tip Leon, An fabricatie 
2008, Nr. km. 62.167 km, combus-
tibil: benzina, la pretul de 11.685 lei 
la care se adauga cota de TVA 
conform legislatiei in vigoare. Lici-
tatia pentru bunul mobil se va tine la 
sediul lichidatorului in data de 
16.10.2018 ora 14.00, iar in cazul in 
care bunul nu va fi adjudecat de la 
prima licitatie, aceasta va fi repro-
gramata pentru 18.10.2018, 
23.10.2018, 25.10.2018, 30.10.2018, 
01.11.2018, 06.11.2018, 08.11.2018, 
13.11.2018, 15.11.2018, aceeasi ora si 
aceeasi locatie. Inscrierea se va 
efectua cu 48 de ore inainte de data 
inceperii licitatiei. Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului si la 
numerele de telefon: 0722267433, 
0733723417, avciprianrusu@gmail.
com.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, 
conform hotararii creditorilor nr. 
2782/28.09.2018, scoate la vanzare, 
urmatoarele bunuri imobile, dupa 
cum urmeaza: Teren intravilan in 
suprafata de 16.609 mp, situat in Str. 
Campina, Str. Ecaterina Teodoroiu, 
nr.29, Judeţul Prahova, front stradal 
80 ml si constructiile amplasate pe 
acesta, in suprafata construita 
desfasurata de 6.855 mp, respectiv: 
C59 - Anexa sociala SDV, in supra-
fata de 567,40 mp, structura de 
rezistenta: fundatii din beton armat 
si suprastructura pe cadre prefabri-
cate de beton armat; pereti: zidarie 
de caramida; tamplarie: usi si 
ferestre metalice cu geam simplu; 
instalatii electrice si sanitare; C60 - 
Ateliere SDV, in suprafata de 5.463 
mp, structura de rezistenta: fundatii 
din beton armat si suprastructura pe 
cadre prefabricate de beton armat; 
pereti :  zidarie de caramida; 
tamplarie metalica; instalatii elec-
trice si sanitare; C61 - Casa pompe, 
in suprafata de 8,55 mp, structura 
de rezistenta: zidarie de caramida; 
pereti: zidarie de caramida; C65 - 
Magazie cam.CDA, in suprafata de 
154,62 mp, structura de rezistenta: 
fundatii  din beton armat si 
suprastructura pe zidarie portanta 
de caramida; pereti: zidarie de cara-
mida; tamplarie metalica; C58 - 
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Sopron, in suprafata de 94,34 mp, 
structura de rezistenta: stalpi meta-
lici; pardoseli: sapa simpla de beton; 
acoperis: ferme metalice ce sustin 
acoperisul din tabla cutata. Valoarea 
totala a bunurilor imobile mai sus 
mentionate este de 1.224.800 euro, 
fara tva. Licitatia se va tine in data 
de 08.10.2018 ora 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
adjudecate, licitatia se va tine in data 
de  10 .10 .2018 ,  12 .10 .2018 , 
15.10.2018, 17.10.2018, 19.10.2018, 
22.10.2018, 24.10.2018, 26.10.2018, 
29.10.2018, 31.10.2018, 02.11.2018, 
05.11.2018, 07.11.2018, 09.11.2018, 
12.11.2018, 14.11.2018, 16.11.2018, 
19.11.2018, 21.11.2018, 23.11.2018, 
26.11.2018, 28.11.2018, 03.12.2018, 
05.12.2018, 07.12.2018, 10.12.2018, 
12.12.2018, 14.12.2018, 17.12.2018, 
07.01.2019, 09.11.2019, 11.01.2019, 
14.01.2019, 16.01.2019, 18.01.2019. 
Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul lichidato-
rului judiciar insotite de toate docu-
mentele prevazute in regulamentul 
de vanzare. Pretul regulamentului 

de vanzare este de 2.100 lei, plus 
TVA. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei. Dosarul de prezen-
tare si conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul lichidato-
ru lu i  judic iar.  Te lefon/fax : 
0244597808; email:office@andre-
iioan.ro; mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdut legitimație de student pe 
numele Orsi Andrei emisă de Facul-
tatea de Teologie Didactică Arad. O 
declar nulă.

l Pierdut carnet și legitimațtie de 
student pe numele Caba Iulia-
Maria, emise de UMF „Carol 
Davila”- Facultatea de medicină 
dentară. Le declar nule.

l Pierdut certificat de manager 
transport de persoane pe numele 
Sakr Ahmed-Taimur, emis de ARR 
Dolj. Se declară nul.

l Pierdut atestat auto pe numele 
Mușetoiu Petre Lucian eliberat de 
ARR Argeș. Îl declar nul.

l Pierdut pașaport pe numele 
Dugăiașu Octavian. Se declară nul.

l Pierdut atestat taxi pe numele 
Dresca Radu Gabriel emis de ARR 
Dolj. Se declară nul.

l Lux Car Autosoft SRL, pierdut 
cer t i f i ca t  inmatr i cu lare  nr 
33890177. J23/3600/2014 emis in 
11.12.2014 si certificate constata-
toare, le declar nule.

l Pierdut certificat constatator de 
la sediul social al firmei SC Real 
Optic Partener SRL, str. Serban 
Niculae nr. 23, Bucuresti, CUI 
RO30289653, J40/6556/2012. Il 
declar nul.

l Pierdut atestat ADR, eliberat de 
ARR Vâlcea, pe numele Sandu 
Marian-Cristian, din Rm. Vâlcea, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto 
- transport marfă, atestat ADR, 
eliberate de ARR Vâlcea, pe numele 
Burete Nicolae, din oraș Băbeni, 
județul Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut certificat de membru al 
colegiului  farmacișt i lor  din 
România și diploma de licenţă în 
farmacie pe numele Aldea Rodica, 
emise de Institutul de Medicină și 
Farmacie.

l Pierdut plan cadastral 1/500, 
1 / 2 0 0 0 ,  a f e r e n t  C U 
615/G/26.05.2017 pe numele Scarlat 
Ion.

l Pierdut carnet student nr. 
matricol 397/2017 pe numele Alexe 
Roxana - Mihaela emis de  Univer-
sitatea din București, Facultatea de 
Sociologie și Asistenţă Socială.

l Pierdut legitimaţie cu nr. matricol 
402/2017 pe numele Anușca Livia 
Ioana emisă de Facultatea de Socio-

logie și Asistenţă Socială, Universi-
tatea București.

l Pierdut carnet și legitimaţie de 
student pe numele Vrînceanu 
Diana, Facultatea de Medicină 
Veterinară.

l Pierdut carnet student pe numele 
Luca Vasile Costel emis de Facultatea 
de Istorie Universitatea București.

l Societate Civilă de Avocaţi 
Voinescu și Asociaţii CIF 32079747 
declară pierderea registrului unic de 
control al societăţii. Se declară nul 
acest registru.

l Pierdut ștampilă inscripţionată 
cu SC New Stars Company Impex 
SRL, nr. 1. Se declară nulă din data 
de 24.09.2018.

l Pierdut certificat de înregistrare 
J40/5616/2016, CUI 35969103 al SC 
Farotaz SRL cu sediul în București 
B-dul Dimitrie Cantemir nr. 5. Îl 
declar nul.   


