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OFERTE SERVICIU
l SC Marchand Pharma Tech SA, cu
sediul în Aleea Sinaia, nr.60C, com.
Brănești, jud.Dâmbovița, înregistrată sub
J15/603/2018, CUI:R39401334,angajează
personal pentru posturile: 1.un loc/post
Manager Operațiuni/Produs- Cod COR
241226, cu studii superioare, cunoscător
de limba engleză; 2.un loc/post Manager
Îmbunătățiri Procese- Cod COR 242108,
cu studii superioare, cunoscător de limba
engleză; 3.un loc/post Tehnician în Industria Alimentară- Cod COR 311925, fără
studii, cunoscător de limba engleză; 4.5
(cinci) locuri/posturi Muncitor Necalificat ambalare- Cod COR 932903, fără
studii, cunoscător de limba engleză.
Condiții generale și obligatorii pentru toți
aplicanții la încadrarea în muncă:
-cunoașterea limbii engleze; -norma de
muncă este de 8 (opt) ore/zi. Relații la
telefon: 0728.730.922.
l Primăria Oraşului Videle, judeţul
Teleorman, organizează în perioada
07.08.2018 -10.08.2018 la sediul său din
oraşul Videle, strada Republicii, nr. 2,
concurs de ocupare prin recrutare a funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa
I, grad profesional debutant din cadrul
Compartimentului Evidenţa Persoanelor
al Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţa Persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului
Videle, judeţul Teleorman. Condiţiile
generale de ocupare a unei funcţii publice
sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice de
participare la concurs pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie, anterior
menţionată, sunt următoarele: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul:
1.Drept; 2.Ştiinţe Administrative, specializarea Administraţie Publică. Concursul
va avea loc la sediul Primăriei Oraşului
Videle, data propusă pentru desfăşurarea
probei scrise fiind 07.08.2018, ora 10.00,
respectiv data de 10.08.2018 -ora 12.00
pentru desfăşurarea interviului. Dosarele
de participare la concurs se pot depune la
secretarul comisiei de concurs -Direcţia
Resurse Umane, Salarizare, Informatică,
Autorizări Taximetrie şi Comerţ, Problemele Romilor şi Parc Auto în termen de
20 zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a şi vor
conţine, în mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
cu modificările şi completările ulterioare.
Coordonate de contact pentru primirea
dosarelor de concurs: sediul Primăriei
Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş
Videle, judeţul Teleorman, telefon:
0247/453017 interior 106, fax:
0247/453015, e-mail: primariavidele@
yahoo.com, persoana de contact: Vochin
Nicoleta -inspector. Condiţiile de participare la concurs aprobate şi bibliografia,
precum şi atribuţiile prevăzute în fişa
postului se afişează la sediul instituţiei şi
se publică pe site-ul www.primariavidele.
ro.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa localitatea Bucureşti, Şos.Vergului, nr.12,
Sector 2, organizează la sediul spitalului
concurs pentru ocuparea posturilor
vacante contractuale de execuţie, perioadă nedeterminată, conform HG
nr.286/2011, de: -asistent medical principal, studii superioare -Secţia recuperare, medicină fizică şi balneologie;
-kinetoterapeut -Laborator recuperare,
medicina fizică şi balneologie. Condiţiile
generale şi specifice pentru: -asistent
medical generalist principal, studii superioare: -diplomă de licenţă în specialitate;
-examen pentru obţinerea gradului de
principal; -5 ani vechime ca asistent
medical generalist; -kinetoterapeut:
-diplomă de licenţă în specialitate; -6 luni
vechime în specialitate. Data concursului: 25.07.2018, ora 10.00 -proba scrisă;
-30.07.2018 -interviul, ora 10.00. Data-limită de depunere a dosarelor: 17.07.2018,
până la ora 15.00. Calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi tematica se afişează la sediul şi pe site-ul
spitalului: www.spitalmalaxa.ro. Date de
contact: ec.Anghel Daniela,
tel.021.255.50.85.
l Primăria Oraşului Murfatlar, cu sediul
în localitatea Murfatlar, strada Calea
Dobrogei, nr.1, judeţul Constanţa, organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea a 2 funcţii
publice de execuţie vacante: referent,
clasa III, grad profesional asistent.
Concursul se va desfăşura la sediul
Primăriei Oraşului Murfatlar astfel:
-Proba scrisă în data de 03.08.2018, ora
10.00; -Proba interviu: data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: absolvent al studiilor
medii cu diplomă de bacalaureat;
-vechime: 6 luni vechime în specialitatea
studiilor. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 20
zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Oraşului Murfatlar. Relaţii
suplimentare şi coordonatele de contact
pentru depunerea dosarelor de concurs:
la sediul instituției Primăriei Oraşului
Murfatlar, persoană de contact: Zugravu
Simona -consilier grad profesional superior, telefon/fax: 0241.234.350, e-mail:
consiliu-local@primaria-murfatlar.ro.
l Grădinița cu Program Prelungit Nr.14
Tecuci, cu sediul în localitatea Tecuci,
strada Victoriei, numărul 28-30, judeţul
Galați, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: -îngrijitor I, 0,5 normă, perioadă
nedeterminată, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba practică în data de
25.07.2018, ora 11.00; -Proba interviu în
data de 30.07.2018, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
Condițiile specifice: -studii medii; -5 ani
vechime în muncă. 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
Grădiniței cu Program Prelungit Nr.14
Tecuci. Relaţii suplimentare la sediul
Grădiniței cu Program Prelungit Nr.14
Tecuci, persoană de contact: Cadă Cate-

renciuc Violeta, telefon: 0236.708.786,
e-mail: gradinitanr14tecuci@yahoo.com.
l Primăria Comunei George Enescu, cu
sediul în satul Dumeni, comuna George
Enescu, județul Botoșani, organizează
concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de muncitor necalificat, treapta I, 1 post, perioadă nedeterminată, conform HG nr.286/2011,
modificată şi completată de HG
nr.1027/2014. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 25 iulie
2018, ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei George Enescu; -Proba interviu
în data de 27 iulie 2018, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei George
Enescu. Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii: studii generale;
-vechime în muncă: minimum 4 ani.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
lll-a, la sediul Primăriei Comunei George
Enescu. Relații suplimentare la sediul
Primăriei Comunei George Enescu,
persoană de contact: Zvorășteanu
Mariana, telefon: 0231.628.103, fax:
0231.628.060, e-mail: pge_bt@yahoo.
com.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui,
cu sediul în Vaslui, strada Ştefan cel
Mare, nr.233, judeţul Vaslui, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -asistent
medical balneofiziokinetoterapeut debutant -Secţia Neurologie- 1 post. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de HG
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
25.07.2018, ora 09.00; -proba interviu în
data de 31.07.2018, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: I.Asistent medical debutant
balneofiziokinetoterapeut: -diplomă de
şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform HG nr.797/1997
-specialitatea balneofiziokinetoterapeut;
-asigurare de răspundere civilă -valabilă;
-certificat membru OAMGMAMR; -aviz
anual pentru autorizarea exercitării
profesiei valabil 2018; -fără vechime în
specialitate. 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 Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare la
sediul: Spitalul Judeţean de Urgenţă
Vaslui, persoană de contact: economist
Ciobanu Florina, telefon: 0235.312.120,
interior: 138.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui,
cu sediul în Vaslui, strada Ştefan cel
Mare, nr.233, judeţul Vaslui, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: -funcţionarServiciul Administrativ -1 post; -şef
serviciu- Serviciul de Management al
Calităţii -1 post; -şef birou- Birou Administrativ -1 post; -infirmier debutantSecţia Neurologie -1 post; -îngrijitor
- Secţia Obstetrică-Ginecologie -1 post.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
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condiţiile generale prevăzute de HG
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
25.07.2018, ora 09.00 (toate posturile);
-proba practică în data de 25.07.2018, ora
09.00 (funcţionar); -proba interviu în
data de 31.07.2018, ora 09.00 (toate
posturile). Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: I.Funcţionar: -diplomă
de bacalaureat; -6 luni vechime în activitate; II.Şef serviciu: -diplomă de licenţă
în specialitatea serviciului; -2 ani vechime
în specialitate; III.Şef birou: -diplomă de
licenţă în specialitatea biroului; -2 ani
vechime în specialitate; IV.Infirmier
debutant: -diplomă de absolvire a şcolii
generale; -fără vechime în activitate;
V.Îngrijitor: -diplomă de absolvire a şcolii
generale; -fără vechime în activitate.
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
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul
Judeţean de Urgenţă Vaslui, persoană de
contact: economist Ciobanu Florina,
telefon: 0235.312.120, interior: 138.
l Primăria Municipiului Dorohoi organizează concurs în data de 25.07.2018
orele 10.00 proba scrisă și în data de
30.07.2018, interviul pentru ocuparea
unei funcţii contractuale de execuție:-Inspector IA, SSD la Compartimentul
locativ, asociații de proprietari; Principalele cerinţe obligatorii de participare la
concurs:-Studii superioare de scurtă
durată, absolvite cu diploma de licență
sau similar; -Vechime în specialitatea
studiilor: minim 6 ani și 6 luni în specialitatea studiilor; Dosarele de înscriere se
pot depune la Compartimentul resurse
umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului,
rspectiv până pe data de 17.07.2018,
orele 16,00. Pentru relaţii suplimentare
vă puteţi adresa la Compartimentul
resurse umane, din cadrul Primăriei
Municipiului Dorohoi sau la tel.
0231/610133, interior 114.
l Școala Gimnazială „ Alexandru Ioan
Cuza” Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.
Racova, nr.69, anunță scoaterea la
concurs, pe perioadă determinată, a unor
posturi vacante de experți în cadrul
proiectului POCU/ 74/6/18/107740ADMISI- Abandon Diminuat prin
Măsuri Integrate Sustenabile în Învățământ. Relații în acest sens se pot obține la
secretariatul unității de luni până vineri
de la 9.00 la 14.00 sau la numărul de
telefon: 0235.317.856.
l Școala Gimnazială Nr.1 Săbăreni, cu
sediul în Localitatea Săbăreni, Str.Școlii,
Nr.1, Săbăreni- Giurgiu, anunță scoaterea la concurs a unor posturi vacante în
cadrul proiectului POCU/74/6/18 Școala
Pentru Toți- DREAM- Dezvoltarea Regională a Educației Prin Acțiuni Măsurabile, pe perioadă determinată. Relații la
secretariatul școlii, de luni până vineri,
între orele 09.00-12.00, la
tel.0246.253.014.
l Autoritatea Feroviara Romana-AFER,
institutie publica finantata din venituri
proprii, cu sediul in Calea Grivitei, nr.
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393, Sector 1, Bucuresti, in conformitate
cu prevederile Regulamentului -cadru
aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea, pe
durata nedeterminata, a urmatoarelor
functii contractuale de executie vacante:
-IMPIEGAT DE MISCARE treapta I, 1
post, la Centrul de Testari Feroviare
Faurei (jud. Braila); -EXPERT gradul II,
1 post, la Serviciul Administrativ, Arhiva;
-Muncitor calificat treapta I (zidar), 1
post, la Serviciul Administrativ, Arhiva;
-Economist debutant, 1 post, la Compartimentul Salarii din cadrul Serviciului
Contabilitate -Financiar; -Expert gradul
IA, 1 post, la Serviciul Inregistrare RNV
si Gestionare Registre din cadrul Organismului Notificat Feroviar Roman
-ONFR. Conditiile generale pe care
trebuie sa le indeplineasca candidatii
sunt cele prevazute la art. 3 din Regulamentul -cadru aprobat prin HG nr.
286/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare. Conditiile specifice potrivit
cerintelor posturilor: Pentru functia de
Impiegat de miscare treapta I: -studii
medii; -absolvent al unui program de
formare profesionala in ocupatia de
impiegat de miscare; -vechime in munca:
minimum 5 ani. Pentru functia de Expert
gradul II: -studii universitare economice
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; -experienta necesara executarii
operatiunilor specifice postului:
-minimum 5 ani vechime in specialitate;
-cunostinte operare PC. Pentru Muncitor
calificat treapta I (zidar): -studii generale/
studii medii; -absolvent al unui program
de formare profesionala in ocupatia de
zidar, in cazul in care studiile sunt generale sau studiile medii sunt in alt
domeniu de calificare; -vechime in
munca: minimum 5 ani; -calificarea
multipla in domeniul constructiilor
constituie avantaj. Pentru functia de
Economist debutant: -studii universitare
economice absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta; -cunostinte
operare PC. Pentru functia de EXPERT
gradul IA: -studii universitare tehnice
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; -experienta necesara executarii
operatiunilor specifice postului:
-minimum 15 ani vechime in specialitate
in domeniul feroviar; -cunostinte operare
PC. Termenul limita de depunere a dosarului de concurs este data de 18.07.2018,
ora 14,00. Locul de desfasurare a concursului: sediul Autoritatii Feroviare Romane-AFER, Corp B, parter, camera 101;
proba scrisa/ proba practica in data de
25.07.2018, ora 10,00, interviul in data de
31.07.2018, incepand cu ora 10,00. Tematica si bibliografia de concurs, aferenta
fiecarei functii, precum si alte informatii
necesare pot fi studiate pe site-ul AFER
(http://www.afer.ro/) sectiunea Informatii/ Anunturi/ Cariera. Relatii suplimentare privind organizarea si
desfasurarea concursului se pot obtine la
telefon 0213077918.
l Școala Gimnazială Nr. 108, cu sediul
in București, sector 4, str. Vatra-Dornei
nr. 8, anunță scoaterea la concurs a unor
posturi vacante de experți, în cadrul
Proiectului POCU/74/6/18/107010,
Școala mea- Sprijinirea activității și
Organizarea Altfel a Lecțiilor prin
Asigurarea de Măsuri Educaționale
Adecvate, pe perioadă determinată.
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Relații în acest sens se pot obține la
Secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 108,
București sector 4, în zilele de luni până
vineri, între orele 10:00 – 14:00, la
numarul de telefon: 0214610039.
l Şcoala Gimnazială Specială Sf.
Nicolae, cu sediul în Bucureşti, Sector 4,
Str. Sold. Enache Ion, Nr. 31 anunţă scoaterea la concurs a unor posturi vacante de
experţi, în cadrul Proiectului
POCU/74/6/18/108284,Mens Sana-Măsuri Educaționale Necesare Sprijinului
Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale pe
perioadă determinată.Relaţii în acest
sens se pot obţine la Secretariatul Şcolii
Gimnaziale Speciale Sf. Nicolae, Bucureşti, Sector 4, în zilele de luni până
vineri, între orele 10:00 – 14:00, la
numarul de telefon: 021.334.47.08.
l Şcoala Gimnazială Specială Sf.
Nicolae, cu sediul în Bucureşti, Sector 4,
Str. Sold. Enache Ion, Nr. 31 anunţă scoaterea la concurs a unor posturi vacante de
experţi, în cadrul Proiectului
POCU/74/6/18/107010, Școala mea-Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel
a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri
Educaționale Adecvate pe perioadă
determinată. Relaţii în acest sens se pot
obţine la Secretariatul Şcolii Gimnaziale
Speciale Sf. Nicolae, Bucureşti, Sector 4,
în zilele de luni până vineri, între orele
10:00 – 14:00, la numarul de telefon:
021.334.47.08.
l Subscrisa SC Mecanoenergetica SA
– în reorganizare judiciara, in judicial
reorganistion, en redressement, cu
sediul în localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Calea Timișoarei, nr.22, jud.Mehedinţi,
cod unic de identificare fiscală 1605469,
înregistrată în Registrul Comerţului sub
nr. J25/348/1991, prin administrator
judiciar Consultant Insolvență SPRL,
cu sediul ales în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, RFO
nr. 0649, având CUI 31215824, prin
reprezentant ec. Popescu Emil, numit
prin încheierea pronunţată de către
Tribunalul Mehedinți, Secţia a II –
Civilă, de Contencios Administrativ și
Fiscal, în dosarul nr. 7395/101/2015, în
temeiul dispozițiilor art. 61 din Legea
85/2014 angajeaza persoana de specialitate - magazioner în vederea gestionarii
si conservarii stocului de materiale
respectiv mărfuri, mijloace fixe, obiecte
de inventar arhiva, etc. din patrimoniul
debitoarei.Lista completa a stocului de
materiale respectiv mărfuri, mijloace
fixe, obiecte de inventar, arhiva, etc. din
patrimoniul debitoarei Sc Mecanoenergetica SA se poate studia la sediul
administratorului judiciar din loc. Dr.
Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti. Ofertele de preluare in
gestiune a bunurilor mobile descrise
anterior din patrimoniul debitoarei Sc
Mecanoenergetica SA vor specifica:-onorariul lunar solicitat inclusiv
cheltuieli cu deplasarea, taxe, impozite
și contribuții; Ofertele pot fi transmise
pe fax 0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau direct la
sediul din Dr.Tr.Severin, str.Zabrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinți până la
data de 05.07.2018 orele 12:00.
l S.C. Senior Albu Company S.R.L.-in
faliment, publica anunt cu privire la
angajare personal de specialitate,
respectiv asigurare paza, privind bunul
imobil reprezentand teren intravilan cu
constructii comerciale – “Strand Ciresa”,
înscris în C.F. nr. 32129/Oțelul Roșu,
numar cadastral 32129 – teren in suprafata de 11.652 mp. Ofertele se depun la
sediul lichidatorului judiciar Darada
Insolv IPURL, cu sediul ales in Resita,
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21,
jud. Caras - Severin, pana la data de
20.07.2018. Pentru mai multe informatii
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se poate contacta lichidatorul judiciar la
nr. de telefon 0355.429.116.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr Magazin Istoric 2012 - 2018,
vând aprilie 1967 - decembrie 2011
complet. Mă deplasez pentru livrare/
ridicare. Telefon 0754/337520.

CITAȚII
l Numita Asociaţia de Proprietari nr.
482, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Brăila, strada Pietăţii, nr. 1, bloc B7, sc. 1,
Călăraşi IV, Judeţul Brăila, este citată la
Judecătoria Brăila pentru data de 17 iulie
2018, ora 9.00, complet C3 civil, în calitate de pârătă în dosarul civil nr.
6310/196/2018, în contradictoriu cu reclamanta S.C. Compania de Utilităţi
Publice Dunărea S.A. Brăila.
l Numitul Ghidic Gelu, cu domiciliul în
localitatea Făget, Margina, jud. Timiş,
este chemat în judecată, în dosarul
294/297/2018 al Judecătoriei Săveni, în
contradictoriu cu reclamanta Ghidic
Jenica cu domiciliul în Cişmăneşti, jud.
Botoşani, litigiu având ca obiect divorţ
din culpă comună precum şi păstrarea
numelui din căsătorie Ghidic.
l Se citează numita Sandor Hedi, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Oradea, str.
Dobreştilor, nr.10, bl.D7, et.4, ap.58, jud.
Bihor, pentru data de 06 iulie 2018, ora
16.00, la Biroul Individual Notarial
Bodea Floarea Elisabeta din Oradea, str.
Republicii, nr.3-5, pentru a participa la
dezbaterea succesiunii după defunctul
Sandor Istvan.
l Somație emisă de Judecătoria Sânnicolau Mare în dosarul cu nr.844/295/2018
prin care se aduce la cunoștința tuturor
celor interesați că petentul Bora Traian
Viorel a formulat acțiune civilă având ca
obiect uzucapiune, prin care a solicitat
instanței să constate că a dobândit prin
uzucapiune dreptul de proprietate asupra
imobilului înscris în cf. nr.404013 Cenad,
provenită din conversia de pe hârtie a cf.
nr. 3620 Cenad, nr top 1409-1410/b, situat
în loc Cenad nr.131, județ Timiș. În baza
art.130 din D-L 115/1938 cei interesați
sunt invitați să fac opoziție în termen de
o lună de la afișarea prezentei.
l Judecătoria Iași Secția Civilă, Sentința
civilă nr. 16094/2017 în Dosar nr.
8212/245/2017: Admite acțiunea formulată de reclamanta Cireș Elena-Petronela, CNP 286011145003, cu domiciliul
în Municipiul Iași, sat Probota, comuna
Probota, județul Iași, cu domiciliul procedural ales la Cabinet avocat Gheorghe
Manuela-Daniela, cu sediul în Municipiul Iași, Aleea Grigore Ghica Vodă,
nr.74, în contradictoriu cu pârâtul Cireș
Llesh, născut la data de 24 ianuarie 1977,
domiciliat în Municipiul Iași, sat Probota,
comuna Probota, județul Iași, citat prin
publicitate. Dispune desfacerea căsăto-

riei înregistrate sub nr.4 din 24 februarie
2007 în registrul în Registrul de stare
civilă al Comunei Probota, jud. Iași din
culpa exclusivă a soțului pârât. Reclamanta va reveni la numele de familie
avut înainte de căsătorie, respectiv
„Deda”. Autoritatea părintească în
privința minorului Cireș Alexandru cu
CNP 508011822672, va fi exercitată
exclusiv de către reclamantă. Stabilește
locuința minorului Cireș Alexandru la
locuința mamei. Obligă pe pârâtul Cireș
Llesh la plata unei pensii de întreținere
lunară în cotă de ¼ din salariul minim
net pe economia națională pentru
minorul Cireș Alexandru, începând cu
data introducerii acțiunii, respectiv 24
martie 2017 și până la majoratul acestuia.
Ia act că față de minora Cireș Alexandra
născută la data de 12.09.2013 s-a dispus
prin sentința civilă nr. 542/10.02.2014
înlocuirea măsurii plasamentului în
regim de urgență luată prin dispoziția
nr.503 din 22.11.2013 cu măsura plasamentului la asistent maternal profesionist
Faur Lucica, drepturile și obligațiile cu
privire la copil fiind exercitate, respectiv
îndeplinite de directorul DGASPC Iași.
Ia act că reclamanta prin reprezentant
convențional a solicitat plata cheltuielilor
de judecată pe cale separată. Respinge
cererea curatorului special de majorare a
remunerației stabilite. Cu apel în termen
de 30 zile de la comunicare. Cererea de
apel, însoțită de motivele sale, se va
depune la Judecătoria Iași. Pronunțată
prin punerea soluției la dispoziția părților
prin mijlocirea grefei instanței azi, data
de 20.12.2017.
l Ştefan Tudor Cristian, cu domiciliul în
sat. Ichimeni com. Avrămeni jud. Botoşani, este citat pentru data de 30 iulie
2018, la ora 12:00, la Biroul Individual
Notarial Sălceanu Lia cu sediul în mun.
Tulcea str. Slt. Gavrilov Corneliu nr.168,
bl.A2, sc.D, ap.4, jud. Tulcea, în vederea
suplimentării certificatului de moştenitor
nr.80 din data de 29 noiembrie 2011 emis
de Biroul Notarului Public Sălceanu Lia
cu sediul în mun. Tulcea, jud. Tulcea, din
Dosarul succesoral 56/2011, de pe urma
defunctului Matei Gheorghe, decedat la
data de 01 iulie 2009, având calitatea de
nepot.

DIVERSE
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Danisan Colect Grup
SRL desemnat prin hotararea din data de
29.06.2018, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar
nr. 28385/3/2017, notificã deschiderea
falimentului prin procedura simplificata
prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva
Danisan Colect Grup SRL, cu sediul in
Bucureşti Sectorul 3, Şoseaua Mihai
Bravu, nr. 223, Cladirea Optidol Center,
Etaj parter, CUI 30673122, nr. de ordine
in registrul comertului J40/6352/2013.
Persoanele fizice si juridice care inregis-

treaza un drept de creanta nascut dupa
data deschiderii procedurii insolventei
impotriva Danisan Colect Grup SRL vor
formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 28385/3/2017, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor
in tabelul suplimentar al creantelor
31.07.2018; b) termenul limita pentru
verificarea creantelor, intocmirea,
afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 17.08.2018; c)
termenul pentru depunerea contestatiilor
la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv consolidat
06.09.2018.
l Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L.în
calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Mas Mireii Avantaje S.R.L.,
conform Sentinței Civile nr. 192/JS din
data de 14.06.2018, pronunţată de către
Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal , în dosarul nr. 4620/115/2017, 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 procedurii falimentului – procedura generală
- împotriva debitoarei S.C. Mas Mireii
Avantaje S.R.L. – Resita. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor născute în cursul
procedurii este de 30.07.2018. Alte
termene stabilite prin hotărârea de
deschidere a procedurii: Termenul limită
de întocmire, afişare şi comunicare a
Tabelului suplimentar al creanţelor este:
30.08.2018. Termenul pentru întocmirea
şi afişarea Tabelului definitiv consolidat
al creanţelor este: 01.10.2018.
l SP Suma Insolvency IPURL in calitate
de lichidator judiciar al SC S&N Lion
Heart Exim SRL anunta deschiderea
procedurii simplificate a falimentului
prevazuta de Legea nr.85/2014 in dosarul
nr. 6061/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti-Sectia a-VII-a Civila.
Termenul limita pentru depunerea declaratiilor de creanta 13.08.2018. Termen de
verificare a creantelor, intocmire, afisare
si comunicare a tabelului preliminar al
creantelor la 23.08.2018. Termen de
intocmire si afisare a tabelului definitiv
17.09.2018. Sedinta adunarii generale a
creditorilor la data de 28.08.2018.
l SC AT&Chic Design SRL, având
sediul în Bd.ul Energeticienilor, Nr.13-15,
anexa socială III, parter, biroul 42, Sector
3, Municipiul București, titular al

planului- „PUZ-Strada Baicului NR.31Sector 2” anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a
avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM București din Aleea
Lacul Morii nr.1 (în spatele benzinăriei
Lukoil), sector 6, de luni până vineri,
între orele 9.00-12.00. Observații și
sugestii se primesc în scris la sediul APM
București, în termen de 18 zile lucrătoare
de la data publicării anunțului.
l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC M &
Ania Cons SRL, CIF: 21941218,
J25/364/2007, dosar nr. 549/101/2018*
-Tribunalul Mehedinţi. Termen pentru
depunerea cererilor de creanță la
01.08.2018; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 29.08.2018; Termen pentru
depunerea eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru afişarea tabelului
definitiv consolidat al creanţelor la
19.09.2018. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
l Stana Dorel PFA cu sediul în Cermei
nr. 916 telefon 0746797080 , doreşte să
obţină autorizaţie de mediu pentru
punctul de lucru din Cermei nr. 916,
unde se desfăşoară activitatea de Intretinere si repararea autovehicolelor Cod
CAEN 4520 (inclusiv spalatorie auto),
având ca principale faze ale procesului
tehnologic următoarele: Intretinerea si
repararea autovehicolelor ( inclusiv
spalatorie auto ). Măsurile de protecţie a
factorilor de mediu: Apă: rigola,decantor;
Sol: platforme betonate cu scurgere/
pavate. Gestiunea deşeurilor: pubele.
Observaţiile publicului formulate în scris
/ informaţiile privind potenţialul impact
asupra mediului se depun / pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Arad, Splaiul Muresului, FN,
Telefon/Fax : 0257-280996 , 0257280331, în timp de zece zile lucrătoare
după data publicării prezentului anunţ.
l Administraţia Bazinală de Apă Banat
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Regularizare
pârâu Axin în localitatea Var, comuna
Obreja, jud.Caraş-Severin”, propus a fi
amplasat în albia minoră şi pe malurile
pârâurilor Axin şi Strahei în intravilanul
localităţii Var, aval de localitatea Var şi în
intravilanul localităţii Iaz. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenţiei pentru Protecţia
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Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str.
P e t r u M a i o r, n r. 7 3 , t e l . / f a x :
0255.223.053/0255.226.729, e-mail:
office@apmcs.anpm.ro, în zilele de
luni-joi/vineri, între orele 9.0015.00/13.00, şi la sediul: Administraţia
Bazinală de Apă Banat, Timişoara, str.
Mihai Viteazu, nr.32, în zilele de luni-joi/
vineri, între orele 8.00-15.00/13.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin.
l Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
-APM Ilfov. APM Ilfov anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Construire 2 hale depozitare şi
birouri”, propus a fi amplasat în com.
Cernica, sat Căldăraru, str.Oxigenului,
nr.2C, județul Ilfov. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Ilfov- Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6, București. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Ilfov.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii
MUNTENIA OIL S.A.:Consiliul de
Administraţie al societăţii Muntenia Oil
S.A. („Societatea”), o societate pe acţiuni
cu sediul în Bucureşti, Str. Barbu Văcărescu nr. 201, etaj 13, biroul nr. 4, sector 2,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
sub nr. J40/13754/19.10.2016, având cod
unic de înregistrare 403810, în temeiul
dispoziţiilor statutare şi prevederilor
articolului 117 din Legea Societăţilor
Comerciale nr. 31/1990, republicată şi
modificată, prin prezenta, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Muntenia Oil S.A. pentru
data de 21.08.2018, ora 9,00 a.m., la
sediul Societăţii, la adresa indicată mai
sus, cu următoarea. Ordine de Zi: 1)
Revocarea mandatului administratorului
Oprea Bogdan- Iulian. 2) Alegerea ca
administrator al societăţii Muntenia Oil
S.A., pentru un mandat de 4 ani, a d-lui.
Balheim Robert cetăţean slovac, născut
la data de 18.08.1964 în Bratislava,
Slovacia. 3) Realegerea ca administrator
al societăţii Muntenia Oil S.A., pentru un
nou mandat de 4 ani, a d-nei. Shaleva
Daswani Vesselina Miroliubova, cetăţean
bulgar, născută la data de 02.03.1974 în
Varna, Bulgaria. 4)Diverse. 5)Emiterea
de autorizări şi împuterniciri pentru
parcurgerea procedurilor şi formalităţilor legale necesare ducerii la îndepli-

nire a hotărârilor adoptate, incluzând,
dar fără a se limita la aceasta, transmiterea puterilor de a semna, de a depune
şi ridica documente în numele societăţii
Muntenia Oil S.A. La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 30.07.2018, stabilită ca data de referinţă. Registrul
acţionarilor este ţinut de societatea Prima
Limited S.R.L. Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei adunării generale a
acţionarilor pe bază de procură specială
care va fi depusă în original la Societate
cu 48 ore înainte de adunarea generală a
acţionarilor. Lista cuprinzând informaţii
cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de
administrator se află la dispoziţia acţionarilor, la secretariatul Societăţii, putând
fi consultată şi completată de aceştia.
Informaţii şi documente privind punctele
aflate pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor pot fi
obţinute de către actionari de la secretariatul Societăţii începând cu data convocării adunării generale a acţionarilor.
Pentru ipoteza neîntrunirii cerinţelor de
cvorum în data de 21.08.2018, la ora şi
locul stabilite, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este reconvocată
pentru data de 22.08.2018, în acelaşi loc
şi la aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului
de Administraţie, Shaleva Daswani
Vesselina Miroliubova.
l Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Interoil
S.A.: Consiliul de Administraţie al societăţii Interoil S.A. („Societatea”), o societate pe acţiuni cu sediul în Oradea,
strada Lotrului, nr. 2-6, judeţul Bihor
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.
J05/147/1991, având cod unic de înregistrare 54523, în temeiul dispoziţiilor
statutare şi prevederilor articolului 117
din Legea Societăţilor Comerciale nr.
31/1990, republicată şi modificată, prin
prezenta, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor societăţii Interoil
S.A. pentru data de 22.08.2018, ora 8,30
a.m., la sediul Societăţii, la adresa indicată mai sus, cu următoarea Ordine de
Zi: 1) Revocarea mandatului administratorului Oprea Bogdan- Iulian. 2)
Completarea Consiliului de Administraţie al societăţii Interoil S.A., prin
alegerea ca administrator a d-lui.
Balheim Robert, cetăţean slovac, născut
la data de 18.08.1964 în Bratislava,
Slovacia. 3)Diverse. 4)Emiterea de autorizări şi împuterniciri pentru parcur-

gerea procedurilor şi formalităţilor
legale necesare ducerii la îndeplinire a
hotărârilor adoptate, incluzând, dar fără
a se limita la aceasta, transmiterea
puterilor de a semna, de a depune şi
ridica documente în numele societăţii
Interoil S.A.La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să
participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 30.07.2018, stabilită ca data
de referinţă. Registrul acţionarilor este
ţinut de societate. Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei adunării generale a acţionarilor pe bază de procură
specială care va fi depusă în original la
Societate cu 48 ore înainte de adunarea
generală a acţionarilor. Lista cuprinzând
informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru
funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, la secretariatul Societăţii, putând fi consultată şi completată
de aceştia.Informaţii şi documente
privind punctele aflate pe ordinea de
zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot fi obţinute de către acţionari
de la secretariatul Societăţii începând cu
data convocării adunării generale a acţionarilor. Pentru ipoteza neîntrunirii
cerinţelor de cvorum în data de
22.08.2018, la ora şi locul stabilite,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este reconvocată pentru data de
23.08.2018, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.
Preşedintele Consiliului de Administraţie, SHaleva Daswani Vesselina Miroliubova.

LICITAȚII
l Asociația Locală de Turism Azuga cu
sediul în Azuga, str.Valea Azugii, nr.48,
organizează în data de 20 Iulie 2018 licitație publică deschisă cu strigare pentru
închirierea unor loturi de teren situate în
Azuga, str.Sorica, nr.FN, la baza pârtiilor
de schi Cazacu Începători și Cazacu
Varianta, pentru desfășurarea de activități economice. Caietul de sarcini se
poate procura de la sediul Asociației
Locale de Turism Azuga în zilele de
sâmbătă și duminică, între orele 12.0015.00. Prețul acestuia este de 15 Lei.
l S.C. Doroca S.A., prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmează:A. Imobil
situat în Dorohoi, str. Brazi, nr.1
amplasat pe teren în concesiune de la
municipiul Dorohoi, compus din:1.
Restaurant Hotel Cabana Brazi cu
subsol, parter şi etaj cu s.c la sol de 701,10
mp; 2. Magazie cu s.c. la sol de 34,30 mp;
3. Magazie si beci cu s.c. la sol de 97,20
m.p.;Pretul de vanzare fiind de 1.578.600

lei (344.160Euro ), TVA inclus (90%). B.
Spaţiu comercial situat in Dorohoi, Aleea
Duzilor, nr. 12, bl.E1-parter, în suprafaţă
utila de 245,50 mp (construita 266,90
mp). Terenul în cota indiviza de 61,89 mp
este concesionat de la municipiul
Dorohoi la pretul de 283.590 lei (61.830
Euro), TVA inclus (90%). Persoanele
care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt cu o zi inainte
de ziua licitatiei, orele15.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţiile vor avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din
Iaşi, Str. Vasile Lupu nr. 43, Jud. Iaşi, în
data de 13.07.2018 ORA 15:00, şi se va
desfăşura în conformitate cu prevederile
legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor din data
de 15.03.2016 si adunarea creditorilor din
04.10.2017. Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi consultat atat
la dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare in termenul
stabilit prin Regulamentul de organizare
şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la termenul de
vanzare, o garantie de participare la licitatie in procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in contul
indicat de lichidator. Pentru participarea
la licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, cu o zi inainte de
ziua licitatiei, orele 13.00. Relaţii suplimentare se pot obţine: C.I.I. Pohrib
Ionela la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890.
l Subscrisa VIA Insolv SPRL, in calitate
de lichidator judiciar, scoate la vânzare
prin licitaţie publică urmatoarele proprietati imobiliare apartinand Foraj Bucuresti SA, pornind de la pretul
reprezentand valoarea de evaluare
redusa cu 50% -teren intravilan in suprafata de 19.523 mp, situat in Floresti,
judet Prahova, pret 171.761 lei fara TVA;
-teren extravilan (pasuni) in suprafata de
30.200 mp, situat in com. Porumbacu de
Jos, sat Colun, judet Sibiu, pret 48.187 lei
fara TVA; -teren intravilan in suprafata
de 433,11 mp si constructii (baraca,
distribuitor gaze, remiza PSI), situate in
Bucuresti, str. Dej, nr.2-4, sector 1, pret
240.766 lei fara TVA.Persoanele interesate vor cumpăra caietele de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie cu
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va
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avea loc în data de 05.07.2018, ora 15/30
la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi
reluate la 12.07.2018, 19.07.2018,
26.07.2018, 02.08.2018, 09.08.2018,
16.08.2018, 23.08.2018, 30.08.2018
respectiv 06.09.2018 la aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Foraj Bucuresti SA București, str. Cpt.
Aviator Gheorghe Demetriade, nr. 14,
sector 1, cod de identificare fiscală
1567268, număr de ordine în registrul
comerţului J40/1864/1991, prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică pornind de
la valoarea de evaluare redusa cu 15%
pachetul de 4.563.372 actiuni, reprezentand 95,8013% din capitalul social al
Foradex Vest SA Bucuresti, sector 1, str.
M i l c o v, n r. 5 , c l a d i r e a C 2 5 ,
J40/3266/2012, CUI 29948491, la pretul
de 1,319795 lei/actiune, respectiv
6.022.715,55 lei. Persoanele interesate vor
achizitiona caietul de prezentare de la
sediul lichidatorului judiciar şi vor
depune oferta impreuna cu taxa de
garanţie de 5% din pretul de vânzare
până cel mai târziu în preziua organizării
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de
05.07.2018, ora 16/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la 12.07.2018,
19.07.2018, 26.07.2018, 02.08.2018,
09.08.2018, 16.08.2018, 23.08.2018,
30.08.2018 respectiv 06.09.2018 la aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l SC Rovit SA, societate aflata in reorganizare judiciara, prin administrator
judiciar anunta vanzarea la licitatie
urmatorului activ aflat in patrimoniul
debitoarei, respectiv Proprietate imobiliara (parterul unui imobil) formata din
apartament cu 3 camere si dependinte,
in suprafata utila de 123,25 mp, din care
apartamentul efectiv are o suprafata
utila de 51,77 mp, iar Crama are 71,48
mp si teren aferent, in suprafata masurata de 941 mp, situat in loc. Boldesti Scaieni, sat Seciu, jud. Prahova, la pretul
de 167.500 lei fara TVA. Etajul este
proprietatea altei persoane. Daca
cumparatorul este o societate platitoare
de TVA, va opera taxarea inversa, iar
pretul nu va fi purtator de TVA. Licitația
publica are loc in baza hotărârilor
Adunării Creditorilor din 09.03.2011,
30.05.2013 si 26.06.2018 si a regulamentului de participare la licitație. Ședințele
de licitații vor avea loc pe data de:
05.07.2018, 06.07.2018, 09.07.2018,
10.07.2018, 11.07.2018, 12.07.2018,
25.07.2018, 26.07.2018, 30.07.2018 si
31.07.2018, orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploiești, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Vânzarea se face conform caietului de
sarcini întocmit de administratorul judiciar in cuantum de 2.000 lei + TVA.
Relații la telefon 0344104525.
l Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva cu sediul in Bucuresti, sector 2,
str. Petricani nr. 9A prin Direcţia silvică
Sălaj, cu sediul în Zalău, str. Tipografilor,
nr. 1, jud. Sălaj, CUI 13734491, telefon
0260-631170, fax 0260-633331, organizează în data de 25.07.2018, orele 10:00,
la sediul Direcţiei silvice Sălaj, licitaţie
publică cu strigare, în vederea vânzării
activului denumit ,,Canton silvic
Năpradea’’. Cantonul silvic Năpradea și
anexa, sunt situate în localitatea
Năpradea, jud. Sălaj, O.S. Cehu Silvaniei, UP IV, u.a. 67C, fiind utilizat in
trecut ca sediu de district. Terenul cu
suprafaţa de 1000 mp este proprietatea
Statului Român, cu drept de administrare operativă în favoarea Direcţiei
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Silvice Sălaj. Terenul aferent construcţiei
în suprafaţă de 1000 mp, nu va face
obiectul vânzării, acesta urmând să fie
concesionat pe o perioada de 49 ani
după vânzarea construcţiei, în termen de
maxim 10 zile lucrătoare de la data
încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.Relaţii suplimentare
se pot obţine la nr. de telefon
0260631170, persoană de contact ing.
Muresan Vlad. Cererile de participare la
licitatie vor depune la sediul Direcţiei
silvice Sălaj.Termenul limita pentru
depunerea documentelor necesare
inscrierii la licitatie este data de
24.07.2018, orele 16:00.Preţul de pornire
la licitaţie este de 39900 lei fără TVA.
Metoda de vanzare a activului „ Canton
silvic Napradea” este prin licitatie
publica deschisa cu strigare.Garanţia de
participare este de 1995 lei, iar taxa de
participare de 100 lei, fără TVA. Locul
desfasurarii licitatiei este Direcţia silvică
Sălaj, cu sediul în Zalău, str. Tipografilor,
nr. 1, jud. Sălaj in data de 25.07.2018
orele 10:oo pentru IMM-uri si orele 11:00
pentru persoanele fizice si juridice.
Documentele necesare inscrierii la licitatie sunt urmatoarele:a) Cererea de
inscriere la licitatie, cu specificarea activelor pentru care liciteaza;b) Documentele care certifica identitatea si calitatea
ofertantului;c) Imputernicirea acordata
reprezentantului ofertantului (daca este
cazul);d) Dovada achitarii garantiei si
taxei de participare. Documentele care
certifica identitatea si calitatea ofertantului sunt urmatoarele: a) Pentru persoanele juridice romane: 1.copie de pe
certificatul de inmatriculare eliberat de
oficiul registrul comertului, de pe actul
constitutiv, inclusiv toate actele aditionale relevante, si de pe certificatul de
inregistrare fiscala;2. scrisoare de bonitate financiare, eliberata de o societate
bancara romana;3. dovada privind
achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala
eliberat de organul fiscal competent,
insotit de ordinele de plata prin care s-a
efectuat plata obligatiilor inscrise in
certificat; 4. declaratia pe propria
raspundere ca nu se afla in reorganizare
judiciara sau faliment; b) pentru persoanele juridice straine:1. actul de inmatriculare a societatii comerciale straine; 2.
scrisoare de bonitate financiara, eliberata
de o banca straina cu care o banca
romana are relatii de corespondenta;
3.declaratie pe propria raspundere ca nu
se afla in reorganizare judiciara sau faliment. c) pentru comercianti, persoane
fizice sau asociatii familiale: copie de pe
actul de identitate si de pe autorizatia de
functionare eliberata de autoritatea
competenta sau de pe actul legal de
constituire, dupa caz, precum si certificatul de atestare fiscala eliberat de
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organul fiscal competent;d) pentru
persoanele fizice romane: copie de pe
actul de identitate si de cazier judiciar;e)
pentru persoanele fizice straine: copie de
pe pasaport si certificatul de cazier judiciar;Documentaţia pentru licitaţie se
poate procura de la sediul Direcţiei
Silvice Sălaj, începând cu data de
29.06.2018. Costul acesteia este de 25 lei,
cu TVA inclus.Intreprinderile mici si
mijlocii au prioritate la cumpararea
activului supus vanzarii, pentru ele organizandu-se prima licitatie, urmand ca in
acceasi zi sa se mai organizeze o licitatie
daca activul a ramas neadjudecat de
catre IMM-uri.
l Anunț concesionare prin licitație
publică „Teren Săliște”. 1. Informaţii
generale privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Primăria
oraşului Horezu, Strada 1 Decembrie,
numărul 7, Horezu, judeţul Vâlcea,
telefon 0250860190, fax 0250860481,
email primaria@orasul-horezu.ro.2.
Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie
concesionat: Concesionarea terenului
intravilan în suprafață de 250 mp,
proprietatea publică a orașului Horezu,
situat în strada Săliște, sat Romanii de
Sus din orașul Horezu, județul Vâlcea
pentru ”Construire spațiu alimentație
publică și parcare aferentă” de către
întreprinzători particulari. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Se
pot obține de la Primăria orașului
Horezu, Strada 1 Decembrie, nr.7, orașul
Horezu, județul Vâlcea, camera 6. 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin cumpărare de la Primăria
orașului Horezu, camera 6. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment
Administrație locală din cadrul Primăriei oraşului Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 7, camera 6. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,
aprobată cu modificări prin Legea nr.
22/2007: Costul este 100 de lei/exemplar.
Se va prezenta dovada achitării sumei de
100 lei de la casieria Primăriei orașului
Horezu. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/07/2018, Ora
12:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor:

25/07/2018, Ora 10:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
orașului Horezu, strada 1 Decembrie
numărul 7, județul Vâlcea. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Ofertele trebuie depuse în
două exemplare, original și copie. 5.
Data şi locul la care este programată
începerea procedurii de licitație publică:
25/07/2018, Ora 13:00, Primăria orașului
Horezu, strada 1 Decembrie, numărul 7,
camera 6, județul Vâlcea. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Vâlcea, Scuarul
Revoluției nr. 1, județul Vâlcea, Telefon
(0250)73 91 20, Fax (0250)73 22 07,
adresă email:tribunalul-valcea@just.ro.7.
Data transmiterii anunţului licitației
publice către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 02/07/2018.
l Anunț concesionare prin licitație
publică „Treapturi”. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Primăria
oraşului Horezu, Strada 1 Decembrie,
numărul 7, Horezu, judeţul Vâlcea,
telefon 0250860190, fax 0250860481,
email primaria@orasul-horezu.ro.2.
Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie
concesionat: Concesionarea terenului
intravilan în suprafață de 1709 mp,
proprietatea publică a orașului Horezu,
situat în punctul ”Treapturi” zona
”Fabrica de stofe mobilă” din orașul
Horezu, județul Vâlcea în vederea
construirii ”Platformă industrială –
Dezvoltare secție de prelucrare lemn” de
către întreprinzători particulari. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Se pot obține de la Primăria orașului
Horezu, Strada 1 Decembrie, nr.7, orașul
Horezu, județul Vâlcea, camera 6. 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin cumpărare de la Primăria
orașului Horezu, camera 6. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment
Administrație locală din cadrul Primăriei oraşului Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 7, camera 6. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,
aprobată cu modificări prin Legea nr.
22/2007: Costul este 100 de lei/exemplar.
Se va prezenta dovada achitării sumei de
100 lei de la casieria Primăriei orașului
Horezu. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/07/2018, Ora
12:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor:
25/07/2018, Ora 10:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
orașului Horezu, strada 1 Decembrie
numărul 7, județul Vâlcea. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Ofertele trebuie depuse în
două exemplare, original și copie. 5.

Data şi locul la care este programată
începerea procedurii de licitație publică:
25/07/2018, Ora 11:00, Primăria orașului
Horezu, strada 1 Decembrie, numărul 7,
camera 6, județul Vâlcea. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Vâlcea, Scuarul
Revoluției nr. 1, județul Vâlcea, Telefon
(0250)73 91 20, Fax (0250)73 22 07,
adresă email:tribunalul-valcea@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului licitației
publice către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 02/07/2018.
l Anunt de participare. Denumire institutiei: Directia Judeteana pentruSport si
Tineret Arad cu sediul in Arad, str.
Lucian Blaga, nr.20. Conditii de participare: orice persoana fizica sau juridica,
romana ori straina, are dreptul de a
participa la procedura pentru atribuirea
contractului de inchiriere. Cuantum si
forma de garantie de participare:3(trei)
chirii minime lunare care se vor depune
prin virament bancar, scrisoare bancara.
Descrierea bunurilor: -Spatiu in suprafata de 155,60mp compus dintr-o incapere in suprafata de 84,075mp- sala ;
grup sanitar in suprafata de 22mp ;
vestiar in suprafata de 33mp si anexa in
suprafata de 16,53mp situat in incinta
Bazinului Oplimpic “Delfinul” Arad
etaj1, str. P-ta Sporturilor FN, Arad.Spatiu in suprafata de 130,65 mp
compus din o incapere in suprafata de
87,36 mp-sala;6,75 mp-vestiar; 22,44
mp-sala;7,10 mp-vestiar si 7 mp anexa
situat in incinta Bazinului Olimpic
“Delfinul” Arad, parter, str. P-ta Sporturilor FN, Arad. -Spatiu in suprafata de
143,29 mp compus din 113,05 mp-sala;
20,16 mp-grup sanitar;10,08 mp –anexa
situat in incinta Bazinului Olimpic
“Delfinul” Arad parter, str. P-ta Sporturilor FN, Ara. -Spatiu in suprafata de
214,2mp-sala situate in incinta Salii
Sporturilor “Victoria” Arad, str. P-ta
Sporturilor FN. Data, adresa si ora
limita a depunerii ofertelor: 17.07.2018,
ora 10, DJST Arad, str. Lucian Blaga,
nr.20. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 18.07.2018,ora 10, DJST Arad.
Modul de obtinere a documentatiei:incepand cu data de 06.07.2018 pe baza de
solicitare scrisa de la sediul DJST Arad,
contravaloarea documentatiei fiind de
150lei, achitata in numerar la casieria
DJST Arad.
l S.C. Francigrin S.R.L. - în insolventa
anunta vanzarea prin licitatie publica a
bunului mobil, reprezentand Autoutilitară Iveco Trakker, serie șasiu
WJMJ3JSS40C205752, serie motor
B4171F1711U68R4, număr de înmatriculare B-21-BEC, aflat in proprietatea
debitoarei S.C. Francigrin S.R.L. Resita. Pretul de pornire al licitatiei este
de 72.700 lei + TVA, reprezentand 100%
din pretul de evaluare. Caietele de sarcini
se pot achizitiona de la sediul ales al
administratorului 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
11.07.2017, orele 11.00, la sediul ales al
administratorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21,
jud. Caras – Severin.

l Ocolul Silvic Penteleu al Academiei
Române, cu sediul în Calea Mihai
Viteazul, nr.45A, oraş Nehoiu, judeţul
Buzău, telefon/fax: 0238.554.900,
0238.554.990, organizează la sediul
Academiei Române din Calea Victoriei,
nr.125, parter, Sala de Consiliu, în data
de 23.07.2018, ora 12.00, licitaţia/negocierea pentru vânzarea de masă
lemnoasă pe picior- producţia anului
2018. Volumul total de masă lemnoasă
pe picior oferit la licitație este de
26.919m3, din care pe natură de
produse: produse principale 18.817m3,
produse secundare 7.908m3 și produse
accidentale 194m3, respectiv pe specii și
grupe de specii: rășinoase 17.200m3,
fag 7.804m3, diverse tari 965m3 și
diverse moi 950m3. Pentru participarea
la licitaţie, agenţii economici vor
depune documentaţia de preselecţie în
formă scrisă. Înscrierea la licitaţie se
face până la data de 13.07.2018, ora
12.00, la Ocolul Silvic Penteleu, cu
sediul în Calea Mihai Viteazul, nr.45A,
oraş Nehoiu, judeţul Buzău. Preselecția
agenților economici înscriși va avea loc
în datele de 18.07.2018 şi 19.07.2018,
între orele 10.00-14.00. Rezultatul
preselecţiei se afişează la sediul organizatorului şi se comunică reprezentantului agentului economic. Relaţii
suplimentare se pot obține la Ocolul
Silvic Penteleu prin telefon la
nr.0238.554.900 sau prin e-mail la
adresa: ospenteleu@gmail.com.Documentația de participare la licitație
(caietul de sarcini, lista cu partizile/
loturile de masă lemnoasă pe picior
scoase la licitație, prețurile de pornire la
licitație/negociere, modelul contractului
de vânzare-cumpărare etc.) se obțin de
la Compartimentul Fond Forestier,
persoană de contact fiind dl.ing.
Cirstian Robert, care va coordona și
vizualizarea în teren a partizilor din
listă.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional transport
Marfa emis pe numele Pitei Gabriel
Vasile. Il declar nul.
l Pierdut card tahograf cu numarul
00000000052LZ000 pe numele
Naumencu Bogdan-Cosmin. Il declar
nul!
l Pierdut Atestat profesional transport
Marfa emis pe numele STANCIU
DRAGOI IONEL. Il declar nul.
l Pierdut atestat conducător auto nr.
0316411000 și atestat ADR nr. 046434
eliberate de ARR Tulcea pe numele
Enache Daniel Horică. Se declară nule.
l Pierdut certificat constatator eliberat
în baza declarației nr.501181/10.02.2012
de către ORC Tulcea, la data de
14.02.2012 pe numele Mocanu D. Nicoleta– P.F.A., cu sediul în sat (com)
Peceneaga, jud. Tulcea, C.U.I.
29562996, Nr. O.R.C. F36/29/2012. Se
declară nul.
l Pierdut registrul unic de control al
societăţii comerciale SC Gema PM
Impex SRL, CUI 8672295
J23/933/2002.
l Pierdut legitimaţie şi carnet student
pe numele Buşe Cristian -Octavian
emise de către Facultatea de Teologie
Ortodoxă Justinian Patriarhul Bucureşti.
l SC Tektom Construct SRL având
J40/4791/2005 CUI 17351090, Bucureşti, str. Botoşani nr. 57, sector 5,
pierdut certificat de înmatriculare şi
certificat constatator. Le declar nule.

