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OFERTE SERVICIU

l Primăria Cornetu- Ilfov organizează 
în data de 03.09.2018 concurs recrutare 
pentru postul de şofer microbuze şcolare. 
Detalii la 021.468.92.20.

l Fabrică de cherestea din județul Hune-
doara, lângă Hațeg, angajează muncitori 
calificați şi necalificați, salariul 2.500-
3.000Lei/lună. Relații la tel.0744.665.656.

l Compania Noodle Pack angajeaza 
personal in Baneasa Shopping City 
Casieri si lucratori comerciali - Minimum 
studii medii - Dorinta de a activa intr-o 
pozitie stabila - Dorinta de dezvoltare 
personala Salariu motivant cuprins intre 
2000 - 2200 lei net (in mana) Contact 
0735061107.

l Societate comercială, cu sediul în 
Sebeş, angajează 1 manipulant marfă. 
Atribuții: sortare, încărcare, descărcare, 
securizare marfă. Activitate 8h/zi, 40h/
săpt. Cerințe: studii medii, persoană 
ordonată şi disciplinată. Informații la 
tel.0747.595.777.

l Cunoasteți limba germană nivel înce-
pător şi aveți experiență minim 3 luni în 
îngrijire? Atunci sunteți  candidatul 
potrivit pentru oferta noastră de muncă! 
Contract legal şi sigur încheiat cu anga-
jator german şi toate taxele plătite către 
statul german! Asigurare medicală, 
pensie şi concediu legal plătit conform 
legislației germane. Salarii atractive. Nu 
se percepe comision! Pe perioada colabo-
rări aveti suportul nostru garantat. 
Pesoana de legătură din cadrul firmei 
vorbeşte limba dvs. Transport asigurat 
dus-întors. Cazare şi mâncare asigurată 
la familie. Perioada minimă este de la o 
lună. Suntem o firmă germană în expan-
siune cu peste 500 clienți, care beneficiază 
de  serviciile noastre. Suntem compania 
angajatoare, nu agenție de plasare sau 
intermediar, nu percepem comision! 
Relații la telefon: 0049.6211.8060.763, 
e-mail: d.podoleanu@ihrteam24.de. Vă 
aşteptăm în echipa noastră!

l Academia Romana - Filiala Iasi, 
Centrul de Cercetari pentru Oenologie 
Iasi, organizeaza, in ziua 17.09.2018, ora 
10:00, concurs pentru ocuparea postului 
de Cercetator Stiintific gradul III, norma 
1/2, temporar vacant, in domeniul Oeno-
logie, specialitatea Oeonologie. Concursul 
se va desfasura conform Legii 319/2003 

privind Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune in termen de 30 de zile de la data 
publicarii anuntului. Informatii supli-
mentare se pot obtine de la secretariatul 
Centrului de Cercetari pentru Oenologie, 
tel. 0232-228228 sau de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, telefon: 0332-101115.

l Institutul Național de Cercetare-Dez-
voltare pentru Optoelectronică INOE 
2000- Filiala Institutul de Cercetări 
pentru Hidraulică şi Pneumatică (INOE 
2000-IHP Bucureşti), cu sediul în Bucu-
reşti, str.Cuțitul de Argint, nr.14, sector 4, 
scoate la concurs 1 post de Cercetător 
Științific, cu normă întreagă, pe perioadă 
determinată (până la 31.10.2022), finan-
țare în perioada până la 31.10.2020 în 
cadrul proiectului de cercetare “Tehno-
logii inovative pentru irigarea culturilor 
în condiții de climat arid, semiarid şi 
subumed-uscat (SMARTIRRIG)”, cod 
p r o i e c t  P N - I I I - P 1 - 1 . 2 -
P C C D I - 2 0 1 7 - 0 2 5 4 ,  c o n t r a c t 
nr.27PCCDI/2018, ulterior finanțare din 
alte lucrări ale institutului. Nivel de 
competență: absolvent cu diplomă de 
master, înscris la şcoala doctorală 
(conform domeniilor de activitate ale 
filialei şi ale proiectului), îndeplinind 
cerințele art.34 din Regulamentul pentru 
Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) 
Revizia 5/2017. Desfăşurarea concur-
sului: la sediul INOE 2000 filiala IHP, în 
10 zile de la finalizarea înscrierii la 
concurs. Înscrierea se face în termen de 
30 zile de la data publicării anunțului în 
ziar. Dosarul de concurs se depune la 
Secretariatul INOE 2000-IHP Bucureşti, 
strada Cuțitul de Argint, nr.14, sector 4. 
Documentele necesare, precum şi condi-
țiile specifice se găsesc afişate pe site-ul 
www.ihp.ro/noutati. Informații supli-
mentare la telefon: 021.3363991.

l În data de 03-09-2018, ora 9 va avea 
loc la sediul Primăriei or. Mărăşeşti, jud. 
Vrancea, Concursul  privind ocuparea a 
doua posturi vacante personal contrac-
tual, pe perioada nedeterminată, de 
educator puericultor  gr. debutant  şi  
psiholog grad debutant, în Centrul de zi 
socio-educational, din subordinea Consi-
liului local al or. Mărăşeşti, jud. Vrancea. 
Condiţii de participare: -Generale- 
conform art. 3 din HG 286/2011 modifi-
cată şi completată; -Specifice: 1. educator 
puericultor  gr. debutant  diplomă absol-
vire studii medii, cu diplomă de bacalau-
reat; 2. psiholog grad debutant- diplomă 
în domeniul de licenţă- Psihologie. Între 
10.08- 24.08/2018, la sediul Primăriei se 
vor depune dosarele de participare la 
concurs, cu documentele prevăzute în 
HG nr. 286/2011 modificată şi comple-
tată. Concursul  va avea următoarele 
etape: 1. Selecţia dosarelor: 27 si 28 
/08-2018; 2. Proba scrisă: 03-09-2018, ora 
9; 3. Interviul- data va fi anunţată ulte-
rior. Bibliografia afişată pe site-ul şi 
tabela de afişaj ale instituţiei. Relaţii 
suplimentare, la sediul Primăriei or. 
Mărăşeşti şi telefon 02372605.

l Aeroportul Internațional Maramureş 
RA, cu sediul în localitatea Tăuții-Mă-
gherăuş, strada 66, numărul 22, judeţul 
Maramureş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante: 
agent securitate aeroportuară: 6 (şase) 
posturi, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 

scrisă în data de 10.09.2018, ora 10.00; 
-Interviul în data de 13.09.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: 1.Absolvent studii liceale 
cu diplomă de bacalaureat; 2.Fără ante-
cedente penale; 3.Are cetăţenia română; 
4.Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
5.Are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale, respectiv 18 ani; 6.Are 
capacitate deplină de exerciţiu; 7.Are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie; 8.Îndeplineşte condi-
ţiile de studii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; 9.Nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni; 10.Vechimea în muncă 
nu este obligatorie. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
la sediul Aeroportului Internațional 
Maramureş RA, Serviciul Resurse 
Umane, până la data de 22.08.2018. 
Relaţii suplimentare la sediul Aeropor-
tului Internațional Maramureş RA, la 
Secretariat sau Biroul Resurse Umane, la 
telefon: 0262.293.444 şi la adresa de 
e-mail: office@aimm.eu şi/sau hr@baia-
mareairport.ro, persoană de contact: 
Bondrea Ana, telefon: 0262.222.245, fax: 
0262.223.394.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu 
sediul în localitatea Dumbrăvița, strada 
Petofi Sandor, nr.31, județul Timiş, orga-
nizează concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant, aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată şi completată de 
HG nr.1027/2014. Denumirea posturilor: 
psihopedagog, pe perioadă nedetermi-
nată, 1 post. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: studii 
superioare în specializarea psihopeda-
gogie; -atestat de liberă practică eliberat 
de Colegiul Psihologilor; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este o condiție. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-Proba scrisă: data de 30.08.2018, ora 
10.00, la sediul instituției; -Proba interviu: 
data de 03.09.2018, ora 10.00, la sediul 
instituţiei. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, la sediul instituției şi pe site-ul 
instituției. Documentele necesare pentru 
dosarul de concurs vor fi cele prevăzute 
de art.6 din HG nr.286/2011, actualizată. 
Detalii privind bibliografia de concurs 
sunt disponibile la sediul instituției şi pe 
site-ul: http://www.e-primarii.ro/prima-
ria-dumbravita-tm, secțiunea Știri/Anun-
țuri. Date de contact: Lozici Alina 
Lăcrămioara, telefon: 0736.657.102.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu 
sediul în localitatea Dumbrăvița, strada 
Petofi Sandor, nr.31, județul Timiş, orga-
nizează concurs pentru ocuparea postu-
rilor contractuale vacante, aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificată şi completată 
de HG nr.1027/2014. Denumirea postu-
rilor: educator, pe perioadă nedetermi-
nată, 3 posturi. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență şi o formare în pedagogie 
(modulul pedagogic sau liceul pedagogic) 
sau o specializare în urma absolvirii cu 
diplomă de licență în domeniul Științelor 
Educației; -vechime în specialitatea 

studiilor necesare ocupării postului: cel 
puțin 1 an. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: -Proba scrisă: data de 
30.08.2018, ora 10.00, la sediul instituției; 
-Proba interviu: data de 03.09.2018, ora 
10.00, la sediul instituţiei. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, la sediul instituției şi 
pe site-ul instituției. Documentele nece-
sare pentru dosarul de concurs vor fi cele 
prevăzute de art.6 din HG nr.286/2011, 
actualizată. Detalii privind bibliografia 
de concurs sunt disponibile la sediul 
instituției şi pe site-ul: http://www.e-pri-
marii.ro/primaria-dumbravita-tm, secți-
unea Știri/Anunțuri. Date de contact: 
Lozici Alina Lăcrămioara, telefon: 
0736.657.102.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu 
sediul în localitatea Dumbrăvița, strada 
Petofi Sandor, nr.31, județul Timiş, orga-
nizează concurs pentru ocuparea postu-
rilor contractuale vacante, aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificată şi completată 
de HG nr.1027/2014. Denumirea postu-
rilor: pedagog de recuperare, pe perioadă 
nedeterminată, 2 posturi. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: medii, şcoală postliceală sau 
curs de calificare, absolvite cu diplomă în 
specializarea pedagog de recuperare; 
-vechimea nu este o condiție. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-Proba scrisă: data de 30.08.2018, ora 
10.00, la sediul instituției; -Proba interviu: 
03.09.2018, ora 10.00, la sediul instituției. 
Data-limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, la sediul 
instituției şi pe site-ul instituției. Docu-
mentele necesare pentru dosarul de 
concurs vor fi cele prevăzute de art.6 din 
HG nr.286/2011, actualizată. Detalii 
privind bibliografia de concurs sunt 
disponibile la sediul instituției şi pe site-
ul: http://www.e-primarii.ro/prima-
ria-dumbravita-tm, secțiunea Știri/
Anunțuri. Date contact: Lozici Alina 
Lăcrămioara, telefon: 0736.657.102.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu 
sediul în localitatea Dumbrăvița, strada 
Petofi Sandor, nr.31, județul Timiş, orga-
nizează concurs pentru ocuparea postului 
contractual temporar vacant aprobat 
prin HG nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014. Denu-
mirea postului: psiholog, 1 post temporar 
vacant contractual pe perioadă determi-
nată. Condiţii specifice de participare la 
concurs: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență; -atestat de liberă 
practică eliberat de Colegiul Psihologilor 
din România;  pentru debutanți 
contractul de supervizare încheiat între 
psiholog şi supervizor; -nu necesită 
vechime. Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: -Proba scrisă: data de 
30.08.2018, ora 10.00, la sediul instituției; 
-Proba interviu: data de 03.09.2018, ora 
10.00, la sediul instituției. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, la sediul instituției şi 
pe site-ul instituției. Documentele nece-
sare pentru dosarul de concurs vor fi cele 
prevăzute de art.6 din HG nr.286/2011, 
actualizată. Detalii privind bibliografia 

de concurs sunt disponibile la sediul 
instituției şi pe site-ul: http://www.e-pri-
marii.ro/primaria-dumbravita-tm, secți-
unea Știri/Anunțuri. Date de contact: 
Lozici Alina Lăcrămioara, telefon: 
0736.657.102.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu 
sediul în localitatea Dumbrăvița, str.
Petofi Sandor, nr.31, județul Timiş, orga-
nizează concurs pentru ocuparea urmă-
torului post contractual vacant aprobat 
prin HG nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014. Denu-
mirea posturilor: îngrijitor clădiri, 1 post 
vacant contractual pe perioadă nedeter-
minată. Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: generale sau 
medii; -nu necesită vechime. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-Proba practică: data de 30.08.2018, ora 
10.00, la sediul instituţiei; -Proba interviu: 
ora şi data interviului vor fi anunţate 
după susţinerea probei practice. Docu-
mentele necesare pentru dosarul de 
concurs vor fi cele prevăzute de art.6 din 
HG 286/2011, actualizată. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la afişare, la sediul institu-
ției şi pe site-ul Primăriei Dumbrăvița: 
http://www.e-primarii.ro/primaria-dum-
bravita-tm, secţiunea Știri/Anunţuri. 
Date contact: Lozici Alina Lăcrămioara, 
telefon: 0736.657.102.

l Spitalul Municipal Olteniţa, cu sediul 
în localitatea Oltenița, str.Argeşului, 
nr.134, judeţul Călăraşi, organizează 
concurs în vederea ocupării unei funcţii 
contractuale temporar vacante, conform 
HG 286/2011, astfel: -1 post de regis-
trator medical debutant pe durată deter-
minată în cadrul Compartimentului de 
evaluare statistică medicală şi informa-
tică. Concursul se va desfăşura la sediul 
spitalului menționat mai sus, astfel: 
-proba scrisă: ora 10.00, 23.08.2018; 
-interviul: ora 11.00, 24.08.2018. Condiţii 
generale pentru participarea la concurs: 
-are cetăţenie română; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină de exer-
ciţiu; -are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează; 
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat. Condiţii 
specifice pentru postul de registrator 
medical debutant pe durată determinată 
-Compartiment de evaluare statistică 
medicală şi informatică: -cerere partici-
pare concurs; -copie carte identitate; 
-diplomă absolvire bacalaureat; -certificat 
privind starea de sănătate; -cazier judi-
ciar; -vechimea în muncă nu este nece-
sară. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
14.08.2018, ora 14.00. Relaţii suplimen-
tare la sediul spitalului, persoană de 
contact: Topârceanu Emilia, telefon: 
0242.515.931, interior: 237, fax: 
0242.510.673.

l Spitalul Municipal Olteniţa, cu sediul 
în localitatea Oltenița, str.Argeşului, 
nr.134, judeţul Călăraşi, organizează 
concurs în vederea ocupării unei funcţii 
contractuale vacante pe durată nedeter-
minată, conform HG 286/2011, astfel: -1 
post vacant de registrator medical debu-
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tant în cadrul Compartimentului de 
evaluare statistică medicală şi informa-
tică. Concursul se va desfăşura la sediul 
spitalului menționat mai sus, astfel: 
-proba scrisă: ora 10.00, 30.08.2018; 
-interviul: ora 11.00, 31.08.2018. Condiţii 
generale pentru participarea la concurs: 
-are cetăţenie română; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină de exer-
ciţiu; -are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează; 
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat. Condiţii 
specifice pentru postul de registrator 
medical debutant pe durată nedetermi-
nată -Compartiment de evaluare statis-
tică medicală şi informatică: -cerere 
participare concurs; -copie carte identi-
tate; -diplomă absolvire bacalaureat; 
-certificat privind starea de sănătate; 
-cazier judiciar; -vechimea în muncă nu 
este necesară. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până la 
data de 22.08.2018, ora 14.00. Relaţii 
suplimentare la sediul spitalului, 
persoană de contact: Topârceanu Emilia, 
telefon: 0242.515.931, interior: 237, fax: 
0242.510.673.

l Comuna Dobreni organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de consi-
lier juridic, clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul Biroului financiar contabil, 
impozite, taxe locale şi pază comunală la 
data de 6 septembrie 2018- proba scrisă şi 
8 septembrie 2018- interviul. Depunerea 
dosarelor se va face până la data de 
27.08.2018, inclusiv, la Primăria Comunei 
Dobreni, între orele 8.30-16.00. Condiţiile 
de participare şi de desfăşurare a concur-
sului sunt afişate la sediul Primăriei 
Comunei Dobreni şi pe site-ul: www.
primariadobreni.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la Primăria Comunei 
Dobreni -Compartiment secretariat, 
tel.0233.242.944, fax: 0233.242.534.

l UAT Comuna Cosmeşti, Judetul 
Galaţi, organizează concurs pentru 
ocuparea a două functii contractuale: 
una de paznic, una de muncitor calificat- 
perioadă nedeterminată – Comparti-
mentul Serviciului public de pază şi 
întreţinere-Gospodăresc, din cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primarului 
Comunei Cosmeşti. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Comunei 
Cosmeşti, în data de 30.08.2018, ora 
10:00 - proba scrisa şi în data de 
31-08.2018, ora 10.00- interviul. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la sediul 
Primăriei Comunei Cosmeşti, în termen 
de 10 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, termen limită fiind 23.08.2018, ora 
16,00. Condiţiile generale sunt cele prevă-
zute de art. 3 din HG 286/2011 şi condi-
ţiile specifice de participare la concurs 
sunt: -studii generale sau medii absolvite 
cu o diplomă de calificare; -domiciliul pe 
raza comunei Cosmeşti, jud. Galaţi;  
-disponibilitate pentru lucrul peste 
program sau la ore neprevăzute; -permis 
de conducere cat. B şi C;-cunoştinţe de 
operare pe utilaje special(buldoexcavator, 
vola), dovedite cu diploma sau cu reco-
mandare de la ultimul loc de muncă. - 
atestat de specialitate pentru pază şi 
protecţie; -vechime în specialitatea califi-
cării necesare exercitării funcţiei: - ani; 
Condiţiile de desfăşurare a concursului, 
condiţiile de participare la concurs, bibli-
ografia şi actele solicitate pentru dosarul 
de înscriere sunt afişate la sediul Primă-
riei Cosmeşti, Jud. Galaţi şi pe site-ul 
Primăriei Comunei Cosmeşti, la adresa 
www.primaria.cosmesti.ro.  Dosarele de 
concurs trebuie sa conţină documentele 
prevăzute la art. 6 dinHG 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei 
Cosmeşti şi la nr. de telefon 0236336227, 
persoană de contact Zaharia Cristina.

l Anunt. Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău, in 
temeiul H.G. nr. 286/23.03.2011 Regula-
mentului-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi (funcţie 
contractuală): 1 post asistent social practi-
cant temporar vacant (perioadă determi-
nată) la Centrul de recuperare pentru 
victimele violenței în familie, astfel: Dată 
limită depunere dosare, în data de 
14.08.2018; Selecţie dosare,  în data de 
16.08.2018, ora 10; Proba scrisă,  în data de 
23.08.2018, ora 10; Interviu, în data de 
28.08.2018, ora 10; Condiții: studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul de licență Asistență 
socială; atestat de liberă practică sau aviz de 
exercitare a profesiei de asistent social 
practicant eliberate, în condițiile legii, de 
Colegiul Național al Asistenților Sociali din 
România; vechime în specialitate: minim 1 
an. Persoană de contact: Cristea Iuliana-tel. 
0238/711051. Dosarele vor fi depuse până 
la data de 14.08.2018, ora 16.30. Toate 
probele se desfaşoară la sediul instituţiei din  
mun.Buzău, strada Bistriţei nr. 41, jud. 
Buzău. Director Executiv, Loredana 
Elena-Dorobantu, SRUS, Moldoveanu 
Daniela-Cristina.

l Primăria municipiului Râmnicu Sărat 
organizeaza concurs de recrutare pentru 
ocuparea   funcţiei publice de execuţie 
vacantă: - consilier clasa I, grad profesi-
onal asistent în cadrul Compartimentului 
Unitatea Municipală pentru Monitori-
zarea Serviciilor Comunitare de Unităţi 
Publice - Serviciul Urbanism - Arhitect şef 
- Aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Râmnicu Sărat. Concursul 
va avea loc la sediul Primăriei munici-
piului Râmnicu Sărat în data de 
11.09.2018, ora 10,00 - proba scrisă, iar 
interviul va avea loc în termen de maxim 5 
zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Data şi ora susţinerii interviului se 
vor afişa odată cu rezultatele la proba 
scrisă; Condiţiile de participare, la 
concursul menţionat mai sus, sunt cele 
prevăzute în art.54 si 57 alin. (1), (2), (3), 
(4), (5) din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici republicată, 
actualizată precum si cele specifice prevă-
zute în fişa postului şi anume: - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiinte ingine-
resti. - minimum 1 an vechime în speciali-
tatea studiilor; Aceste condiţii de 
participare la concurs se vor afişa la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, 
precum şi pe site-ul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat www.primariermsarat.ro. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun 
în perioada 07 -27 august 2018. Coordo-
nate de contact: - sediul instituţiei: str.
Nicolae Bacescu, nr.1, mun.Râmnicu 
Sărat,  numărul de telefon este 
0238561946, numărul de fax este 
0238561947, adresa de e-mail primarie_
rmsarat@primariermsarat.ro. persoana de 
contact: Georgiana Horohai, şef birou 
resurse umane.

CITAȚII  
l Mălăncioiu Daniela Elena cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Piteşti, str. 
Alexandru Odobescu nr. 7, judeţul Argeş 
este citată în data de 06.09.2018, ora 8,30 
la Judecătoria Piteşti, complet C4-4J, 
Camera 2, din Piteşti, b-dul Eroilor nr. 5, 
jud. Argeş, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 24640/280/2012, în contradic-
toriu cu Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.

l Angelescu Maria cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Piteşti, str. Trivale, nr. 49, 
judeţul Argeş este citată în data de 
06.09.2018, ora 8,30 la Judecătoria 
Piteşti, completul C4-4J, Camera 2, din 
Piteşti, B-dul Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în 
calitate de pârâtă în Dosarul nr. 
24640/280/2012, în contradictoriu cu 
Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.

l Subsemnatul, Dohotariu Dănuţ- 
Alexandru, domiciliat în sat. Drăguşeni, 
com. Drăguşeni, jud. Botoşani, chem în 
judecată pe pârâta Dohotariu Niculina, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în com. 
Baia, or. Fălticeni, jud. Suceava, pentru 
divorţ din culpa pârâtei sau acord, exerci-
tarea autorităţii părinteşti în comun 
asupra minorei Dohotariu Paula-An-
tonia, stabilirea locuinţei minorei la 
domiciliul tatălui obligarea la plata 
pensiei de intreţinere, revenirea pârâtei la 
numele anterior căsătoriei. Acţiunea face 
obiectul dosarului nr. 1224/297/2018, aflat 
pe rolul Judecătoriei Săveni, jud. Boto-
şani.

l Subscrisul CREDIDAM – Centru 
Român pentru Administrarea Dreptu-
rilor Artiştilor Interpreți, cu sediul în str. 
C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, Bucureşti, 
reprezentat prin director general Ștefan 
Gheorghiu, în calitate de reclamant în 
dosarul nr. 17479/3/2017 aflat pe rolul 
Secției a V-a Civile a Tribunalului Bucu-
reşti, având ca obiect drepturile conexe 
datorate artiştilor interpreți, cităm 
pârâta, SC RADIO 1 PLUS MEDIA 
SRL, cu sediul  social în Municipiul Satu 
Mare, P-ța 25 Octombrie, spațiu comer-
cial 55/2, bloc 5, jud. Satu Mare, înregis-
trată la Registrul Comerțului sub nr. 
J30/534/2011, CUI 28615715, să se 
prezinte la termenul de judecată din data 
de 20.09.2018, ora 8:30, cam. 101, 
Complet PI 1.

DIVERSE  
l O.M.V. Petrom S.A. anunta publicul 
interesat asupra depunerii raportului 
privind impactul asupra mediului pentru 
proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, 
echipare de suprafata si conducta de 
amestec sonda 628 bis Oprisenesti” propus 
a fi amplasat in judetul Braila, extravilan 
UAT Ianca. Tipul deciziei posibile luate de 
APM Braila poate fi emiterea sau respin-
gerea acordului de mediu. Raportul poate 
fi consultat la sediul APM Braila din mun. 
Braila, B-dul independentei nr. 16, la 
sediul O.M.V. Petrom S.A. din municipiul 
Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22 
si la sediul executantului lucrarii Envireco 
Solutions SRL din Boldesti-Scaeni, Calea 
Unirii, nr. 71, bl. 29, sc. B, ap. 23, jud. 
Prahova, intre orele 9:00 – 13:00. Docu-
mentul mentionat este disponibil si la 
urmatoarea adresa de internet: http://
www.anpm.ro/web/apm-braila/documen-
te-procedura-eim-si-ea. Dezbaterea 
publica a raportului privind impactul 
asupra mediului, va avea loc la Primaria 
Ianca, in data de 29.08.2018, incepand cu 
ora 13:00. Publicul interesat poate trans-
mite in scris comentarii/opinii privind 
documentele mentionate la sediul APM 
Braila din mun. Braila, B-dul Indepen-
dentei, nr. 16, pana la data de 29.08.2018.

l S-a procedat la înregistrarea cererii 
având ca obiect înregistrarea în Registrul 

Partidelor Politice de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, conform procedurii, a noii 
formaţiuni politice denumită „Partidul 
Lista Naţională”, PLN -Preşedinte Coja 
Ion, având ca membri fondatori pe: Coja 
Ion, Iuruc Niculae, Creţu Alexei, Folea 
Raul-Corneliu, Vinereanu Mihai, Sandu 
Vasile, Dumitrescu Stelian, cu sediul în 
Bucureşti, sectorul 1, B-dul Nicolae Titu-
lescu, nr.95-103. Platforma noastră poli-
tică constă în prioritatea absolută şi 
necondiţionată a interesului naţional. Ne 
adresăm celor doritori şi capabili a se 
implica în viaţa politică. Cererea de înre-
gistrare face obiectul Dosarului 
nr.26586/3/2018, înregistrat la Tribunalul 
Bucureşti -Secţia a V-a Civilă în temeiul 
dispoziţiilor art.18 din Legea 14/2003, a 
partidelor politice, cu modificările şi 
completările ulterioare, dosar având ca 
obiect înregistrare partid politic.

l Unitatea Militară 02248 Bucureşti, 
titular al proiectelor „Lucrări de inter-
venţie la pavilioane şi la reţelele de utili-
tăţi în cazarma 807 Craiova” şi 
„Realizare pavilion comandament şi 
pavilion parcare în cazarma 807 
Craiova”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM Dolj: Nu se supune evalu-
ării impactului asupra mediului în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului şi de evaluare adecvată, 
pentru proiectele menţionate mai sus, 
propuse a fi amplasate în judeţul Dolj, 
municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.48. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Dolj, municipiul Craiova, 
strada Petru Rareş, nr.1, în zilele de luni 
până joi, între orele 08.00-16.30, şi vineri, 
între orele 08.00-14.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: http://
apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 zile 
de la data publicării prezentului anunţ, 
până la data de 10.08.2018.

l 1.Oraş Sângeorgiu de Pădure, cod 
fiscal: 4375895, adresa: str.Livezilor, nr.6, 
Sângeorgiu de Pădure, județul Mureş, 
cod poştal: 547535, telefon: 0265.578.226, 
fax: 0265.580.357, adresă de mail: sgpa-
dure@cjmures.ro. Anunță acordarea de 
finanțări nerambursabile din fondurile 
bugetului local în anul fiscal 2018 în 
domeniul cultural-turistic pentru 
„Program de sprijinire cultural-turistic 
din Unitatea Administrativ-Teritorială 
Sângeorgiu de Pădure pe anul 2018”. 2.
Reglementări legale: Legea nr.350/2005, 
actualizată, privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activitate nonprofit de 
interes general, Legea 273/2006, privind 
finanțele publice, Legea 215/2001, al 
administrației publice locale, Legea 
nr.69/2000, legea educației şi a sportului, 
Legea nr.186/2003, privind susținerea şi 
promovarea culturii, OG nr. 51/1998, 
privind îmbunătățirea sistemului de 
finanțare al programelor şi proiectelor 
culturale, 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.45 din 
26.07.2018, privind Regulamentul 
pentru regimul finanțărilor nerambursa-
bile alocate de la bugetul local pentru 
activitate nonprofit de interes local în 
domeniul cultural-turistic. 3.Solicitanții 
pot fi: asociațiile înregistrate legal, 
constituite conform legii, persoane juri-
dice fără scop patrimonial -care îşi 
desfăşoară activitatea în localitatea 
Sângeorgiu de Pădure şi dacă proiectul 
propus vizează activități eligibile care se 
vor desfăşura în UAT Sângeorgiu de 
Pădure, respectând Regulamentul 
privind regimul finanțările nerambursa-
bile alocate de la bugetul local al 
Oraşului Sângeorgiu de Pădure alocate 

pentru activități nonprofit de interes 
local. Vor fi analizate numai propunerile 
de proiecte depuse în termenul stabilit 
prin anunțul de participare şi întocmite 
în conformitate cu documentația pentru 
elaborarea şi prezentarea proiectului 
prevăzută în regulamentul anterior 
menționat. 4.Bugetul programului: În 
baza HCL nr. 6/02.02.2018, privind apro-
barea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
localității, şi Hotărârea Consiliului Local 
nr.45 din 26.07.2018, privind Regula-
mentul pentru regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul 
local pentru activitate nonprofit de 
interes local în domeniul cultural-turistic 
bugetul programului este 585.000Lei, 
pentru activități cultural-turistice, ocro-
tirea şi promovarea patrimoniului 
cultural moştenit. Finanțarea asigurată 
de Oraş Sângeorgiu de Pădure va fi de 
maximum 90% din bugetul total al 
proiectului, restul de minim 10% din 
valoarea totală a proiectului va fi 
suportat de solicitant. 5.Data-limită 
pentru depunerea propunerilor de 
proiecte: 31.08.2018, ora 16.00. Autori-
tatea finanțatoare, Oraş Sângeorgiu de 
Pădure reduce termenul de depunere a 
proiectelor de la 30 de zile la 15 zile, 
conform art.20, alin.2 din Legea 
nr.350/2005, cu scopul accelerării proce-
durii de selecţie fundamentat pe necesi-
tatea demarării proiectelor care ar aduce 
prejudicii  persoanelor fizice şi juridice, 
care solicită finanţarea. 6.Adresa la care 
se depune ofertele în plic sigilat: Oraş 
Sângeorgiu de Pădure, cod fiscal: 
4375895, adresa: str.Livezilor, nr.6, 
Sângeorgiu de Pădure, județul Mureş, 
cod poştal: 547535, telefon: 0265.578.226, 
fax: 0265.580.357, adresă de mail: sgpa-
dure@cjmures.ro. 7.Perioada de selecție 
şi evaluare a propunerilor de proiecte: 
03.09.2018-05.09.2018. 8.Documentația 
de solicitare a finanțării va fi întocmită 
conform „Regulamentul privind regimul 
finanțările nerambursabile alocate de la 
bugetul local al Oraşului Sângeorgiu de 
Pădure alocate pentru activități 
nonprofit de interes local în domeniul 
cultural-turistic” şi se va depune în 
pachet închis, câte un exemplar original 
în format scris, la registratura Consi-
liului Oraşului Sângeorgiu de Pădure, str.
Livezilor, nr.6, precum şi în format elec-
tronic pe CD sau DVD. 9.Documentația 
pentru elaborarea, prezentarea proiec-
tului, prevăzută în regulament şi infor-
mații suplimentare se pot obține de pe 
pagina web: www.sgpadure.ro. 10.
Decontarea cheltuielilor în limita finan-
țării aprobate se va efectua numai pentru 
activitățile realizate şi cuprinse într-un 
raport de activitate intermedial/final cu 
documente justificative în copie certificat 
cu ştampila conform cu originalul şi 
semnătura solicitantului. 11.Soluționarea 
contestațiilor depuse se va face de către 
Comisia de soluționare a contestațiilor 
proiectelor cu finanțări nerambursabile. 
Informații suplimentare pot fi obținute la 
telefon: 0265.578.226.

l Debitor: S.C. Ecologica Oraviţa S.R.L.; 
Cod Unic de Înregistrare: 23049658; 
Sediu social: Oraviţa, str. 1 Decembrie 
1918, nr. 60,  bl.H4, sc. A, ap.1,   Jud. 
Caraş-Severin ; Număr de Ordine în 
Registrul Comerţului: J11/15/2008. 
Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L. în 
calitate de administrator judiciar al debi-
torului S.C. Ecologica Oraviţa S.R.L., 
conform Sentinţei Civile nr. 76/JS/CC din 
data de 12.07.2018, pronunţată de către 
Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal , în dosarul  nr. 2202/115/2018, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2), art. 
100 alin.(1) şi urm. din Legea nr. 85/2014, 
coroborate cu art. 71 alin. (2)  sau, după 
caz, art. 73 alin. (1) din acelaşi act 
normativ Notifică: Deschiderea proce-
durii  insolvenţei – procedura generală - 
împotriva debitoarei S.C. Ecologica 
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Oraviţa S.R.L. Debitorul S.C. Ecologica 
Oraviţa S.R.L. are obligaţia ca în termen 
de 10 zile de la deschiderea procedurii să 
depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr. 
85/2014.Termenul pentru depunerea 
cererii de admitere a creanţei. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii debi-
toarei este: 27.08.2018. Termenul de 
afişare şi publicare a Tabelului preliminar 
al creanţelor este: 17.09.2018. Contesta-
țiile la tabelul preliminar al creanţelor pot 
fi depuse în termen de 7 zile de la data 
publicării tabelului în BPI. Termenul 
pentru întocmirea, depunerea şi publi-
carea Tabelului definitiv al creanţelor 
admise este: 15.10.2018. Termenul pentru 
depunerea raportului prevăzut de art. 97 
din Legea nr. 85/2014 este 22.08.2018.Se 
notifică faptul că prima şedinţă a 
Adunării Creditorilor debitoarei va avea 
loc la data de: 24.09.2018, orele 12.00,  la 
sediul ales al administratorului judiciar 
din Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, 
nr.7, et.2, ap. 21, jud.Caraş-Severin, 
având ca ordine de zi: prezentare situaţie 
debitor; desemnare comitet creditori; 
confirmare administrator judiciar; stabi-
lire onorariu administrator judiciar; alte 
menţiuni.

SOMAȚII  
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
1061/246/2018, reclamanta Pantea Irimia 
cu domiciliul procesual ales in Arad b-dul 
V Milea nr. 19,ap. 1, in contradictoriu cu 
prata Miculit Ana cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Minisu de Sus nr. 258, jud. 
Arad,  solicita inscrierea dreptului de 
proprietate pe titlu de uzucapiune asupra 
imobilului evidentiat in CF nr. 302977 
Taut (provenit din conversia CF nr. 107 
Minisu de Sus) cu nr. top.109/a constand 
in teren intravilan in suprafata totala de 
1439 mp si casa proprietar tabular sub B1 
fiind Miculit Ana. Petentul sustine  ca 
foloseste acest imobil neintrerupt prin 
joctiunea posesiei sale cu cea a autorilor 
sai precedenti de peste 60 ani. In urma 
acesteia sunt somati, in baza art 130 din 
Decret-Lege nr. nr. 115/1938, toti cei inte-
resati  DE INDATA sa inainteze opozitie 
la Judecatoria Ineu deoarece in caz 
contrar, in termen de o luna de la aceasta 
ultima publicare se va proceda la solutio-
narea cererii. Prezenta somatie  se va 
afisa  timp de o luna la Tabla de afisare a 
Judecatoriei ineu si la Primaria comunei 
Taut.

ACHIZIȚII PUBLICE  
l Compania Municipală Iluminat Public 
Bucureşti SA, cu sediul în Bucureşti, 
Sector 1, Str.Aristide Demetriade, nr.2, 
Etaj 3, organizează Licitație Deschisă 
pentru contractul de achiziție carburanți 
pe bază de card de credit. Documentele 
necesare întocmirii ofertelor se regăsesc 
pe site-ul companiei „cmipb.ro” Secți-
unea Achiziții.

ADUNĂRI GENERALE  
l COMPLETARE CONVOCATOR. 
Subscrisa S.C. Solar S.A., cu sediul in 
Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, Judetul 
Prahova, inregistrata la Oficiul Regis-
trului Comertului de pe langa Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/1101/2001, avand 
CIF RO14344934, prin administrator 
Ritter Manfred, in temeiul dispozitiilor 
Legii nr.31/1990, republicata, cu comple-
tarile si modificarile ulterioare si a actului 
constitutiv al societatii, avand in vedere 
cererea nr. 7/06.08.2018 a Domnului 
Dumitriu Gheorghe, privind Convoca-
torul publicat in Monitorul Oficial al 
R o m a n i e i ,  P a r t e a  a  I V- a ,  n r. 
2908/30.07.2018, Convocatorul se modi-
fica/completeaza dupa cum urmeaza: 1. 
Se supune aprobarii prelungirea manda-
tului administratorului unic, Domnul 
Ritter Manfred, pe o perioada de 4 ani 
sau alegerea unui nou administrator in 
persoana Domnului Dumitriu Gheorghe, 
actionar al societatii, de profesie econo-
mist. 2. Se supune aprobarii imputerni-
cirea Doamnei Manole Emilia, pentru 
indeplinirea formalitatilor necesare 
pentru publicarea si inregistrarea Hota-
rarii Adunarii Generale Ordinara a Acti-
onarilor la Oficiul Registrului Comertului 
de pe langa Tribunalul Prahova. 3. La 
sedinta Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor sunt indreptatiti sa participe 
actionarii inregistrati in registrul actiona-
rilor tinut de societate pana la sfarsitul 
zilei de 17.08.2018, care reprezinta data 
de referinta. Lista cu propunerile, poate fi 
consultata la sediul societatii din Ploiesti, 
Str. Poligonului, nr. 2, Judetul Prahova. 
La adunare pot participa toti actionarii, 
personal sau prin mandatar, conform 
dispozitiilor statutare. In cazul in care nu 
se vor indeplini conditiile legale privind 
cvorumul si valabilitatea deliberarilor, 
Adunarea Generala Ordinara a Actiona-
rilor S.C. SOLAR S.A., se va tine in data 
de 31.08.2018, la aceeasi ora, adresa si 
avand aceeasi ordine de zi.

LICITAȚII  
l SC Metalsil Prod SRL, cu sediul în 
Braşov, str. Carierei, nr.127, scoate la lici-
taţie demolarea utilajelor specifice dome-
niului de turnare a metalelor neferoase 
uşoare -aluminiu, conform anexei ce se 
regăşeste la sediul din Braşov, str. Cari-
erei, nr. 127. Detalii la telefon, persoană 
de contact: Urdă Ioan, 0743.267.533.

l Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” din 
Câmpulung Moldovenesc, CUI: 8036433, 
tel.0230.314.051, scoate la licitație, în 
vederea închirierii, suprafața de 16,64mp, 
cu destinația: activități comerciale şi 
alimentație publică. Licitația va avea loc 
la sediul instituției din strada Calea 
Bucovinei, nr.26, în data de 04.09.2018, 
ora 12.30. Termenul-limită pentru depu-
nerea ofertelor (într-un exemplar) este 
03.09.2018, ora 12.00. Documentația 

pentru participare şi relații suplimentare 
la sediul instituției (contabilitate).

l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul in 
Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr 157, tel 
0269.23.51.81, fax 0269.24.00.90, cod 
f iscal  4240928,  cont  IBAN RO 
42TREZ5765005XXX000209, deschis la 
Trezoreria Sibiu, organizează cedarea cu 
titlu gratuit a 4 caini de serviciu. Anima-
lele pot fi vazute la sediul Centrului 
Chinologic Sibiu. Transmiterea fără plată 
va avea loc in perioada 07.08.2018-
15.08.2018, la sediul Centrului Chino-
logic Sibiu. Lista completă a bunurilor şi 
relaţii suplimentare se obţin la telefon: 
(40) 0269/235.181; fax (40) 0269/24.00.90, 
www.centrulchinologic.ro/interes public/
licitatii publice sau la sediul centrului: 
Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr 157.

l   R O M A N I A
Judetul Arad. Comuna Sicula. Sicula, 
nr.200, C.P. 317325, Tel-Fax : 0257-
326008,  0257-326202, 0257-326044, 
E-mail: primariasicula@yahoo.com: 
www.sicula.ro. Dosar de executare nr. 
2263 / 2015. Anunţ privind vânzarea 
bunurilor imobile/ansamblului de bunuri 
immobile. Anul 2018 luna 09 ziua 20. În 
temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă facem 
cunoscut că în ziua de 20, luna septem-
brie, ora 10:00, anul 2018 , în localitatea 
Sicula, str. Principala, nr. 200, se vor 
vinde la licitaţie,bunuri imobile, proprie-
tate a debitorului SC Zooserv Reproduc-
tion SRL, a treia licitatie a cladirilor si 
terenul aferent acestora în suprafaţă de 
totala de 10390 MP,preţ de evaluare/de 
pornire al licitaţiei este de 214027 lei 
(exclusiv TVA*)). Pentru informaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon 0257326008. 
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume Caprar Dutu.

l Societatea Uzina Automecanica Moreni 
SA, eu sediul în Moreni, str.Teiş, nr.16, 
judeţul Dâmboviţa, NRC J15/22/2001, cod 
fiscal: RO938970, telefon: 0245.666.830, 
fax: 0245.665.300, e-mail: automeeanica@
uamoreni.ro, scoate la vânzare prin lici-
taţie cu strigare competitivă bunuri 
(maşini unelte second hand): -Denumirea 
bunurilor: maşini unelte second-hand; 
-Descrierea bunurilor: conform listei puse 
la dispoziţie, o dată cu Caietul de Sarcini; 
-Locul şi data licitaţiei: 16.08.2018, ora 
10.00, la sediul societăţii din Moreni, str.
Teiş, nr.16, judeţul Dâmboviţa; -Preţul de 
începere a licitaţiei: conform anexei Caie-
tului de Sarcini; -Taxa de participare: 
50Lei, inclusiv TVA, nerambursabilă; 
-Garanţia de participare: 10% din preţul 
de pornire la licitaţie pentru bunul la care 
licitantul subscrie; -Preţul caietului de 
sarcini: 50Lei, fără TVA. Informaţii supli-
mentare: bunurile pot fi vizualizate de luni 
până vineri, la sediul societăţii, între orele 
8.00-14.00. Caietul de Sarcini se poate 
cumpăra de la sediul societăţii, între orele 
8.00-14.00, începând cu data de 
09.08.2018. Detalii se pot obţine la telefon: 
0245.666.830, int.2038. Pentru poziţiile 
neadjudecate, licitaţia se reia în zilele de 
23.08.2018 şi 30.08.2018, ora 10.00.

l Consiliul Local al Comunei Măgurele, 
judeţul Prahova, în conformitate cu HCL 
nr. 39 din 27.07.2018 anunţă organizarea 
licitaţiei, în vederea concesionarii pe o 
perioada de 49 ani, a terenului in supra-
faţă totala de 2426 mp situat in extravi-
lanul comunei Măgurele, in punctul 
«Com. Măgurele, sat Măgurele, tarla 8, 
parcela NP 1591 in suprafaţă de 1475 mp 
si tarla 8, parcela NP 1592 in suprafaţă 
de 951 mp», proprietate publică a 
Comunei Măgurele, în vederea infiintarii 
unui centru de echitaţie. Redevenţa 
minimă lunară este echivalentul in lei a 
15 Euro la cursul BNR la data plăţii. 
Garanţia de participare la licitaţie este 
echivalentul în lei a 18 Euro la cursul 
BNR la data plăţii. Garantia de partici-
pare la licitatie va fi achitata la casieria 
Primariei Magurele, jud. Prahova sau 
prin ordin de plata tip trezorerie in contul 
RO29TREZ5285006XXX001138 deschis 
la trezoreria Valenii de Munte. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
24.08.2018, ora 14:00 de la departamentul 
Achizitii publice din cadrul Primariei 
Magurele, judetul Prahova. Ofertele si 
documentatia de participare la licitatie se 
depun, in doua exemplare, pana la data 
limita de 30.08.2018, ora 16:00 la sediul 
primariei Magurele, jud. Prahova, iar 
licitatia va avea loc in data de 31.08.2018, 
ora 10:00 in aceeasi locatie.

l SC Senior Albu Company SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil, reprezentand 
teren intravilan cu constructii comerciale 
- “Strand Ciresa”, înscris în C.F. nr. 
32129/Oțelul Roşu, numar cadastral  
32129 - teren in suprafata de 11.652 mp, 
cadastral constructii 32129-C1 , 32129-
C2, 32129-C3, 32129-C4, 32129-C5, 
situat administrativ in Otelu Rosu, cartier 
Ciresa, jud. Caras-Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 95% din pretul 
de evaluare, respectiv 1.547.573 Lei + 
T.V.A, Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 16.08.2018, orele 
13.00, la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Se-
verin. In caz de neadjudecare, se va 
organiza o noua licitatie in data de 
30.08.2018, orele 13.00.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în reorga-
nizare anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor imobile, reprezen-
tand: -Teren acces CF 40023, cad: 5531 
top 1146/4 Reşița,  suprafata de 1.440 mp 
- pret 15.999,3 lei; -Teren acces CF 33684, 
cad: 3288 top 1173/1174/22 Reşița,  
suprafata de 583 mp - pret 6.477,3 lei, 
-Teren acces CF 33685, cad: 3289 top 
1173/1174/23 Reşița, suprafata de 1.430 
mp - pret 15.887,7 lei, -Teren arabil CF 
36089, cad: 3267 top 1173/1174/1 Reşița, 
suprafata de 4.477 mp - pret 99.483,3 lei, 
-Teren arabil CF 40066, cad: 3268 top 
1173/1174/2 Reşița, suprafata de 1.578 
mp - pret 35.064,9 lei; -Teren arabil CF 
40021, cad: 3276 top 1173/1174/10 Reşița, 
suprafata de 600 mp - pret 13.332,6 lei; 

situate în Reşița zona Calea Caransebe-
şului, Jud. Caraş Severin; -Teren CF 
36091 Țerova, top 809/2/a/57/2, suprafata 
de 71 mp - pret 1.174,5 lei;  -Teren CF 
36092 Țerova, top 809/2/a/57/3, suprafata 
de 2.732 mp - pret 45.196,2 lei; situate în 
Reşița în apropiere de Calea Caransebe-
şului, jud. Caraş-Sverin; -Teren fâneață 
CF 39948, top 809/2/a/60/1, Resita, supra-
fata de 5.754 mp - pret 100.595,7 lei; 
situat în Reşița zona Calea Caransebe-
şului, jud. Caraş-Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 90% din pretul 
de evaluare. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al administra-
torului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. 
Caras - Severin, telefon 0355/429.116, 
pretul caietelor de sarcini fiind de 350 lei 
+ T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 
16.08.2018, orele 14.00, la sediul ales al 
administratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin. In caz de neadjude-
care, se va proceda la organizarea licita-
tiei pentru data de 30.08.2018, orele 
14.00.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
cu datele de identificare din antet, repre-
zentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de in calitate de 
lichidator judiciar al Conrad Electric 
SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 
2078 din data de 11.04.2017, pronuntata 
in dosar nr. 19067/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti– Sectia a VII-a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil af lat in proprietatea 
Conrad Electric SRL constand in nuda 
proprietate asupra bunului imobil repre-
zentat de un apartament cu 3 (trei) 
camere si dependinte  (hol, wc, dressing, 
baie, bucatarie, 3 balcoane) cu suprafata 
utila de 73,19 mp inscris in CF nr. 
205989-CI-U12, cu nr. cadastral 205989-
CI-U12, in valoare totala de 37.200 euro. 
Vanzarea bunului imobil apartinand 
societatii falite se va organiza in data de 
23.07.2018 ora 14.00, prin licitatie publica 
cu strigare. In cazul in care bunul nu se 
va vinde la termenul de licitatie stabilit, se 
vor mai organiza licitatii saptamanale, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd. Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, 
unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in preziua lici-
tatiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunului, pretul acestuia, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietul de sarcini se poate achi-
zitiona de la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul caietului 
de sarcini este de 800 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
cu datele de identificare din antet, repre-
zentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de in calitate de 
lichidator judiciar al Conrad Electric 
SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 
2078 din data de 11.04.2017, pronuntata 
in dosar nr. 19067/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti– Sectia a VII-a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil af lat in proprietatea 
Conrad Electric SRL constand in autotu-
rism Toyota Avensis, an fabricatie 2006, 
combustibil Benzină, capacitate cilindrica 
1794 cm3, putere 95 kw, stare nefunctio-
nala, culoare GRI, in valoare de 2.340 
euro exclusiv  TVA. Vanzarea bunului 
mobil apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 16.08.2018 ora 14.00, 
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prin licitatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunul nu se va vinde la termenul 
de licitatie stabilit, se vor mai organiza 
inca 2 (doua) licitatii saptamanale, in 
datele de 23.08.2018 si 30.08.2018 la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, 
unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achizitiona de 
la sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul caietului de sarcini 
este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. Relatii 
sup l imentare  s e  po t  ob t ine  l a 
tel.021.227.28.81.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, cu datele de identificare din 
antet, reprezentata legal prin asociat coor-
donator av. Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al C Tehnic & Serv 
SRL, desemnat prin incheierea din data 
de 31.01.2018, pronuntata in dosar nr. 
20419/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta 
scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat 
in proprietatea C Tehnic & Serv SRL, 
constand in teren arabil extravilan in 
suprafata de 2500 mp aflat in indiviziune,  
reprezentand  cota de ¼ din totalul de 
10.000 mp, T59, P288, situat in Com. 
Belciugatele, identificat cu numarul 
cadastral 1060 înscris în CF nr. 1062, in 
valoare totala de 1.700 euro. Vanzarea 
bunului imobil apartinand societatii falite 
se va organiza in data de 17.08.2018 ora 
14.00, prin licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunul nu se va vinde la 
termenul de licitatie stabilit, se vor mai 
organiza inca 7 (sapte) licitatii saptama-
nale, in datele de 24.08.2018, 31.08.2018, 
07.09.2018, 14.09.2018, 21.09.2018, 
28.09.2018 si 06.10.2018 la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la 

sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la lici-
tatie mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunului, pretul aces-
tuia, conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul 
de sarcini se poate achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Costul caietului de sarcini este de 
700 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii suplimen-
tare se pot obtine la tel.021.227.28.81.

l 1.Informații generale privind concen-
dentul, Consiliul Județean Ialomița, cod 
fiscal: 4231776,  situat în municipiul 
Slobozia, Piața Revoluției, nr.l, județul 
Ialomița ,  te l .0243.230.200,  fax: 
0243.230.250, e-mail cji@cicnet.ro. 2.
Informații generale privind obiectul 
concesiunii: obiectul concesiunii îl repre-
zintă suprafața de 255,5ha teren cu desti-
nație agricolă -categoria de folosință 
neproductiv, situat în extravilanul 
comunei Giurgeni, înscris în CF20149 și 
suprafața de 1.879,09ha teren cu desti-
nație agricolă -categoria de folosință 
neproductiv situat în extravilanul 
comunei Gura Ialomiței, înscris în 
CF20390. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: conform caietului de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: Pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire 
intrând pe cji@cicnet.ro, descărcând un 
exemplar, sau în urma unei cereri către 
Compartimentul Patrimoniu Public și 
Privat, contra cost. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concendentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartimentul Patrimoniu 
Public și Privat, situat la etajul 3, camera 
52 al Consiliului Județean Ialomița. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, potrivit preve-
derilor Ordonanței de Urgență a Guver-
nului nr. 54/2006: Contravaloarea 

caietului de sarcini este de 20,00Lei și se 
depune la casierie; 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 20.08.2018, ora 
16.30. 4.Informații privind ofertele: Ofer-
tele vor fi formulate conform caietului de 
sarcini. 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor:  27.08.2018, ora 16.30. 
4.2.Adresa la care trebuie depusă ofertele: 
Ofertele vor depuse la sediul Consiliului 
Județean Ialomița, registratură, parter. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă 
în două exemplare. 5.Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelo: 28.08.2018, ora 11.00, la 
sediul Consiliului Județean Ialomița, 
parter în sala de ședințe. 6.Denumirea, 
adresa, nr.de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Ialomița, municipiul Slobozia, b-dul 
Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, 
județul Ialomița, tel.0243.236.952, fax: 
0243.232.266, e-mail: tr-ialomița-pgref@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 06/08/2018.

l Primăria Municipiului Bistriţa organi-
zează în data de 28.08.2018, începând cu 
ora 10.00 și în data de 29.08.2018, începând 
cu ora 10.00 la sediul din Piața Centrală 
nr.6, licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea spaţiiIor cu altă destinație decât 
cea de locuință, după cum urmează: în 
data de 28.08.2018, începând cu ora 10.00 
se vor licita spațiile situate în: Bistriţa, str.
Nicolae Titulescu, nr.13, parter, ap.7; 
Bistrița, str. Nicolae Titulescu, nr.24, parter; 
Bistriţa, str.Nicolae Titulescu nr.22, et.1 și 
mansardă ap.2; Bistriţa, str. Nicolae Titu-
lescu, nr.22, et.1, ap.3;  Bistriţa, str.C-tin 
Dobrogeanu Gherea, nr.10; Localitatea 
componentă Unirea, nr.147. În data de 
29.08.2018, începând cu ora 10.00 se vor 
licita spațiile situate în: Bistrița, str.Liviu 
Rebreanu nr.32, et.I, ap.6; Bistrița, str.
Dornei, nr.13, et.1; Bistrița, str.Dornei nr.39, 
ap. 5; Bistrița, str.C-tin Dobrogeanu 
Gherea, nr.5, et.1, ap.4; Bistrița,B-dul 
Republicii, nr.11, ap.4; Bistrița, str. Gh. 
Șincai nr.12, demisol, ap.7. Documentele 
licitaţiei se pot procura de la Primãria 
municipiului Bistriţa, Direcţia Patrimoniu, 
str.Gh.Șincai nr.2, începând cu data de 
09.08.2018, ora 9.00. Ofertele se vor depune 
la Registratura Primăriei municipiului 
Bistriţa, strada Gh.Șincai nr.2, astfel: 
pentru licitațiile organizate în data de 
28.08.2018, ora 10.00 documentele de 
participare se depun până la data de 
27.08.2018, ora 15.30, iar pentru licitațiile 
organizate la data de 29.08.2018, ora 10.00, 
documentele de participare se depun până 
la data de 28.08.2018, ora 16,00. Vizitarea 
spaţiilor se va putea face începând cu data 
de 09.08.2018, în fiecare zi de marţi între 
orele 10.00-11.00 și joi între orele 15.00-
16.00. Relaţii suplimentare la telefon 
0263.232.391 sau 0263.223.923 int.265. 
Primar, Ovidiu Teodor Creţu.

l Debitorul SC Mecanoenergetica SA , cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Calea Timi-
șoarei, nr. 22, jud. Mehedinţi, CIF: 

RO1605469, J25/348/1991, af lata  în 
procedură de reorganizare judiciara, in 
judicial reorganisation, en redressement, 
în dosar nr. 7395/101/2015 prin adminis-
trator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de Popescu Emil, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi,  scoate la vânzare: 
-Activ Functional format din Teren fără 
construcții SL = 20.509,89 mp, Constructii 
(C30 - hala mecanica grea P+1E, Scd = 
4125,43 mp - nr. cadastral 52844-C1, C39- 
hala mecanica usoara P+2E, Scd = 
2815,86 mp - nr. cadastral 52841-C1, C24 
– hala sablare vopsire Sc = 1680 mp, nr. 
cadastral 52840-C1, C20 – pavilion admi-
nistrativ P + 2E, Scd=672,85 mp, nr. 
cadastral 52842-C1, C9 - microcantina, Sc 
= 178 mp, nr. cadastral 52839-C1, C8 – 
corp TS laboratoare P+2E, Scd = 1366,38 
mp, nr. cadastral 52845-C1, C7-Hala 
constructii metalice, Sc=2582 mp, nr. 
cadastral 1377/7, C25-statie trafo 6kv, 
Sc=457 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-
C25, C23-castel apa, Sc=18 mp, nr. cadas-
tral 1377/1/1/1/1-C23, C22-atelier 
instalatori, Sc=162 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C23, C21-stocator oxigen, 
Sc=10 mp (demolat) nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C21, C12/2-magazie 
centrala, Sc = 492 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C12/2, C27-statie compre-
soare,  Sc=116 mp, nr.  cadastral 
1377/1/1/1/1-C27, C28-depozit de table si 
agregate, Sc=41 mp (demolat) nr. cadas-
tral 1377/1/1/1/1-C28, retea canalizare, 
statie epurare SBR 16000 L)  Instalatii 
tehnice ( Cap frezat FLN, Cazan basic, 
presa pit abcant, instalatii sudare, aere 
conditionate, instalarii incalzire, masini 
debitat, strunguri, masini de gaurit, 
compresoare,prese hidraulice, masini de 
frezat, poduri rulante, celule electrice, 
transformatoare, calculatoare, etc.), 
Utilaje, Mijloace de transport (Autotu-
risme Daewoo Cielo, Nubira, Autotrator 
Roman, etc.), Mobilier, Aparatura, Biro-
tica, Sisteme protectie, Instalatie electrica 
subterana de forta 6Kv - 2 cabluri cu o 
lungime de 1340 ml (Raport de evaluare 
nr. 50/05.04.2018 intocmit de expert evalu-
ator Cojocaru Marian si aprobat prin 
hotararea comitetului creditorilor nr. 
227/20.04.2018) la pretul de 2.647.610,00 
euro. Valorile nu includ TVA (19%) și 
plata se va face in lei la cursul BNR din 
ziua plății. -Creditori garantați:BCR SA, 
DGRFP Craiova A.J.F.P.Mehedinti, 
Electroargeș SA, Energomontaj SA. 
Titlul executoriu în baza căruia adminis-
tratorul judiciar procedează la vânzarea 
Activului functional al debitoarei SC 
Mecanoenergetica SA descris anterior, o 
reprezinta sentinta nr. 43 din data de 
30.05.2018 de confirmare a planului de 
reorganizare modificat pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 7395/101/2015 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de 29.08.2018 
orele 14:00. Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achiziționeze 

caietul de sarcini in cuantum de 1000 lei. 
Contul unic de insolvență al debitoarei 
e s t e  l a  B C R  – 
RO66RNCB0179034575100001. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la ședinţa 
de licitaţie din data de 29.08.2018 să 
depună oferte de cumpărare și documen-
tele în copie xerox din care rezultă faptul 
că a fost achitată garanția de licitație și 
contravaloarea caietului de sarcină in 
suma de 1000 lei până la data de 
28.08.2018 orele 17,00 la adresa mențio-
nată anterior. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra Activului 
functional al debitoarei SC Mecanoener-
getica SA sa anunțe administratorul 
judiciar înainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Raportat la dispozitiile art. 
91 din Legea 85/2014, Activul functional 
al debitoarei SC Mecanoenergetica SA se 
vinde liber de orice sarcini, precum privi-
legii, ipoteci, gajuri, sau drepturi de 
retentie, sechestre, de orice fel. Relaţii la 
sediul administratorului judiciar sau la 
telefon 0742592183, 0756482035, tel./fax 
: 0252354399 sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro.;  Admi-
nistrator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL prin ec. Emil Popescu

PIERDERI  
l  P i e r d u t  p r o t o c o l u l  n r . 
MS/10180/28.05.2013 de predare preluare 
a apartamentului de la mansarda situat in 
mun. Bucuresti, str. Roma nr.23, corp A, 
sector 1 si terenul aferent acestuia situat 
sub constructie.

l SC Calliope SRL declara pierdute si 
nule Certificatele Constatatoare emise de 
Oficiul National al Registrului Comer-
t u l u i ,  i n r e g i s t r a t e  s u b  n r. : 
85590/15.10.2008, 18795/22.03.2007, 
80838/14.11.2006, 74692/16.10.2006, 
54698/15.08.2006, 47873/11.07.2006, 
38866/05.06.2006, 30238/09.05.2006, 
105365/23.12.2005, 99822/28.11.2005, 
92281/19.10.2005, 93013/21.10.2005, 
32278/09.05.2005, 19783/04.04.2005, 
57181/06.12.2004.

l Pierdut certificat atestat transport 
marfă și certificat ADR eliberate de ARR 
Ploiești pe nume Mihai Grigore Cătălin. 
Le declar nule.

l Pierdut certificat pregătire iniţială CPI 
-conducători auto marfă, atestat conducă-
tori auto ADR -colete, atestat conducători 
auto ADR -cisterne, pe numele Stănia 
Cosmin George, eliberate de ARR Dolj. 
Le declar nule.

l Pierdut atestat taxi  seria CPTX 118979 
pe numele Gheorghe Vasile. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de atestare a construc-
ţiei existente conform autorizaţiei de 
construire 486 -0/27.09.2016 emise de 
P r i m ă r i a  s e c t o r  5 ,  n r.  î n r e g . 
11670/14.03.2017.

l Pierdut certificat de moștenitor  exem-
plar cu nr. 1/15.07.2018 original pe numele 
Păun Ioana Anghelina, eliberat de 
Primăria Fîrteţești sat Dejoi –Șotani, jud. 
Valcea.

l Pierdut autorizaţie  ajutor mecanic 
seria 27 nr.171603 emisă la data de 
28.11.2016, autorizaţie macaze necentrali-
zate seria 27 nr.171882 emisă la data de 
21.03.2017, emise de SRTFC –Depoul 
București –Călători  pe numele Diaco-
nescu Bogdan Adrian. Le declar nule.

l Pierdut autorizaţie de interpret și 
traducător nr.35632, eliberată de Minis-
terul Justiţiei. O decla nulă. 

Pierdut cartelă acces în Penitenciarul 
Rahova emisă de Penitenciarul Rahova 
pe numele de Dobre Cristian.


