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OFERTE SERVICIU
l SC Huang Soso SRL angajează încăr-
cător-descărcător pentru magazin 
Craiova. Contact: 0763.921.003.

l Asociaţia de Dezvoltare Intercomuni-
tară Zona Metropolitană Bucureşti recru-
tează în vederea ocupării unor funcții 
contractuale vacante, pe perioadă deter-
minată, din cadrul următoarelor departa-
mente: Departamentul Juridic şi Achiziţii 
-expert (consilier juridic/consilier juridic 
debutant/expert achiziţii publice), 3 
posturi; Departamentul Management 
Proiecte -expert/expert debutant, 2 
posturi; Departamentul Strategii şi Poli-
tici de Dezvoltare -expert/expert debu-
tant, 2 posturi. Candidaţii vor depune în 
perioada 05.07.2018-20.07.2018 Curri-
culum Vitae în format Europass la sediul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Bucureşti, din b-dul 
Regina Elisabeta, nr.44, scara B, etaj 3, 
ap.32, sector 5, Bucureşti, în intervalul 
orar 9.00-14.00, sau la adresa de e-mail: 
office@adizmb.ro. Informaţii suplimen-
tare pe site-ul: www.adibi.ro sau la 
telefon: 021.318.01.13.

l Primăria Comunei Stelnica organi-
zează în data de 08 august 2018 concurs 
de recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional asistent, din cadrul Comparti-
mentului Urbanism. Condiţii de partici-
pare: -Cetăţenie română; -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -Vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 (un) an; -Cunoştinţe 
minime de utilizare a calculatorului. 
Dosarul trebuie să conţină: -Diplomă 
studii absolvite; -Copie carnet de muncă 
sau adeverinţă; -Fişă medicală sau adeve-
rinţă medicală; -Cazier judiciar; -Copie 
CI; -Copie acte stare civilă; -Cerere parti-
cipare concurs; -Curriculum vitae. Dosa-
rele de participare la concurs se depun în 
perioada cuprinsă între 06-25 iulie 2018. 
Selectarea dosarelor va avea loc pe data 
de 01 august 2018, iar concursul se va 
desfăşura pe parcursul a două probe: 
-proba scrisă 08 august 2018 -ora 11.00 şi 
interviul -10 august -ora 11.00. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei (secreta-
riat) sau la telefon: 0243.361.785.

l INCDTP – Bucuresti, organizeaza 
concurs pentru ocuparea unui post de 
Inginer Stiinta si Ingineria Materialelor - 

Specializarea Ingineria Medicala in 
cadrul Proiectului 11PCCDI_2018 – 
cerinte: Studii superioare - Diploma 
absolvire/Adeverinta de absolvire a 
stagiului de licenta (in cazul in care nu a 
fost emisa diploma de licenta)  a Facul-
tatii de Stiinta si Ingineria Materialelor – 
Specializarea Ingineria Medicala; 
cunostinte de de specialitate, conform 
Curriculei universitare; cunostinte de 
operare calculator (minimum folosirea 
programelor MS Office); cunostinte nivel 
mediu (citit, scris, vorbit), de minimum 1 
limba straina, larg utilizata in media de 
profil (engleza, franceza, italiana, 
germana, rusa); capacitate de lucru in 
echipa, onestitate si sociabilitate, spirit de 
observatie, rigurozitate; abilitati planifi-
care si organizare a activitatilor reparti-
zate in cadrul echipei de lucru. Concursul 
se organizeaza la sediul INCDTP - Bucu-
resti, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, 
sector 3, in urmatoarele etape: selectia 
dosarelor in perioada 30.07.2018 - 
01.08.2018; interviul se va sustine in data 
de 08.08.2018, ora 10.00; proba scrisa va 
avea loc in data de 09.08.2018, ora 10.00. 
Termenul limita de depunere a dosarelor 
de concurs este 27 iulie 2018, ora 15.30. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
telefon: 021.340.42.00 int. 123 sau 
021.340.4928, e-mail: resurse.umane@
certex.ro / certex@certex.ro sau www.
certex.ro.

l Primăria Comunei Ceptura, cu sediul 
în comuna Ceptura, nr. 266, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: -şef serviciu -un post, în cadrul 
compartimentului Serviciul Public de 
Gospodărire Comunală din cadrul 
Aparatului de specialitate al primarului 
comunei Ceptura, conform prevederilor 
HG nr. 286/2011, pentru aprobarea regu-
lamentului-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se 
organizează şi se va desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Ceptura, judeţul 
Prahova, astfel: -Proba scrisă în data de 
27.07.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 30.07.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
Ştiinţe Administrative- Administraţie 

Publică; -permis de conducere şofer 
profesionist cu o vechime de minim 10 
ani; -vechime în administraţia publică 
minim 10 ani; -vechimea în muncă minim 
10 ani. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comuna Ceptura. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia sunt 
afişate la sediul Primăriei Comunei 
Ceptura, judeţul Prahova. Relaţii supli-
mentare la telefon: 0244.445.002, int.104.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, 
cu sediul în Vaslui, strada Ştefan cel 
Mare, nr.233, judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tual temporar vacante de: -frizer-frizeri, 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 practică în data 
de 20.07.2018, ora 09.00; -proba interviu 
în data de 25.07.2018, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: I.
Muncitor calificat IV (frizer) temporar: 
-diplomă de absolvire a şcolii profesio-
nale; -act de calificare în meseria de frizer; 
-fără vechime în activitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Vaslui, persoană de contact: 
economist Ciobanu Florina, telefon: 
0235.312.120, interior: 138.

l UATO Rovinari, judeţul Gorj, prin 
Consiliul Local Rovinari, în calitate de 
autoritate publică tutelară -asociat unic 
pentru Societatea Comerciala cu 
Raspundere Limitata Apa Canal Salubri-
tate SRL şi în calitate de autoritate 
publica tutelară- asociat majoritar pentru 
Societatea Servicii Publice Locale Rovi-
nari SRL, organizează procedura de 
evaluare/selecţie a unui număr de 3 (trei) 
administratori pentru Societatea Comer-
ciala cu Raspundere Limitata Apa Canal 
Salubritate SRL, (doi administratori 
neexecutivi şi independenţi) şi a unui 
număr de 1 (unu) administrator pentru 
Societatea Servicii Publice Locale Rovi-
nari SRL, în conformitate cu OUG nr. 
109/2011, aprobată prin Legea 111/2016 
şi Normele metodologice de aplicare a 
OUG 109/2011, aprobate prin HG 
722/2016. Documentele pe  baza cărora 
se organizează procedura de evaluare/
selecţie (scrisoare de aşteptări, condiţii 
minime ce trebuie îndeplinite de candi-
daţi, documente necesare pentru depu-
nerea candidaturii, criterii de evaluare, 
alte documente şi informaţii relevante 
pentru procedură) pot fi accesate pe site-
ul: http://www.primariarovinari.ro. 
Termenul pentru transmiterea documen-
telor aferente candidaturilor pot fi 
depuse până pe data de 06.08.2018, ora 
16.00, la adresa: Primăria Oraş Rovinari, 
strada Florilor, nr.2, judeţul Gorj, cod 
poştal: 215400, în plic închis, pe care se 
va menţiona poziţia de administrator, 
societatea pentru care se depune candi-
datura, numele, prenumele şi domiciliul 
candidatului. Pentru clarificări utilizaţi 
adresa de e-mail: office@primariarovi-
nari.ro şi telefonul nr.0253.371.011, inte-
rior: 111.

l Academia De Studii Economice Din 
Bucureşti organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi contrac-
tuale vacante, de execuţie şi de  conducere 
pe perioadă nedeterminată: Direcţia 
Juridică şi Contencios Administrativ 
Consilier juridic/Biroul Avizare Docu-
mente Interne: 1post studii superioare, 
nivelul studiilor: licenţă, domeniul studi-
ilor: drept/ştiinţe juridice Şef Serviciu 
Juridic şi Contencios Administrativ: 
1post studii superioare, nivelul studiilor:li-
cenţă, domeniul studiilor: drept /ştiinţe 
juridice. Centrul de Consiliere şi Orien-
tare în Carieră. Psiholog: 1post studii 
superioare, calificare: psiholog cu atestat 
în specialitatea Psihologie educaţională, 
consiliere şcolară şi vocaţională / consilier 
de carieră. Direcția Achiziții Publice. 
Director: 1 post, studii superioare, nivelul 
studiilor: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă, domeniul studiilor: juridic/ 
economic /administraţie publică /tehnic. 
Direcţia de Relaţii Internaţionale – Biroul 
Cooperare Internaţională şi Studenţi 
Străini. Referent: 1 post, studii superi-
oare, nivelul studiilor: universitare de 
licenţă de lungă durată,domeniul studii-
lor:economice sau administrative Direcţia 
Administrativă / Serviciul Administrativ. 
Referent:1 post cu studii superioare, 
domeniul studiilor: economice. Birou 
Arhivă. Arhivar: 1post, studii medii, 
domeniul studiilor: studii de specialitate - 
Absolvirea Programului de formare 
profesională - perfecţionare pentru 
ocupaţia „arhivar” (COD COR 441501) 
organizat de  Şcoala Naţională de Perfec-
ţionare Arhivistică, din cadrul Academiei 
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 
potrivit art. 32 din Legea Arhivelor Naţi-
onale nr. 16/1996, republicată în M.Of. 
293/ 22.04.2014.Direcţia Tehnică/ Servi-
ciul Tehnic Investiții. Inginer: 1post, 
studii superioare finalizate cu licenţă, 
domeniul studiilor: inginer, specialitatea: 
tehnică. Facultatea de Economie Teore-
tică şi Aplicată/ Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic-Secreta-
riat. Secretar: 1 post studii superioare. 
Locul de desfăşurare a concursului (scris 
şi /practică): sala 0420, data: 27.07.2018, 
ora: 9.00. Data limită de depunere a dosa-
relor de concurs: 18.07.2018, ora 12,00. 
Interviul se va desfaşura în data de 
02.08.2018 ulterior afişării rezultatelor 
probelor scrise şi /practice. Date contact 
secretar comisie concurs: Stamate 
Carmen  Tel. 0213191900/653 sau 298. 
Informaţii suplimentare găsiţi pe site – 
ul:http://resurseumane.ase.ro.

l Şcoala Gimnazială nr.1 Daia, cu sediul 
in comuna Daia, jud. Giurgiu, anunță 
scoaterea la concurs a 12 posturi vacante 
în cadrul proiectului„ SCOP – Scoala, 
Comunitate, Oportunitate, Participare” 
POCU74/6/18/108327, pe perioadă deter-
minată, respectiv: - 1 animator socio-edu-
cativ gradinita,  pe durata a 23 de luni, cu 
o norma de 21 ore/ luna; - 1 asistent 
medical-educatie pentru sănătate, pe 
durata a 23 de luni, cu o norma de 42 ore/ 
luna; - 1 cadru didactic informatică 
pentru programul şcoală după şcoală, pe 
durata a 23 de luni, cu o norma de 21 ore/ 
luna; - 1 cadru didactic învățător pentru 
programul şcoală după şcoală, pe durata 
a 23 de luni, cu o norma de 63 ore/ luna; - 
1 cadru didactic limba engleză pentru 
programul şcoală după şcoală, pe durata 

a 23 de luni, cu o norma de 21 ore/ luna; - 
1 cadru didactic limba şi literatura 
română pentru programul şcoală după 
şcoală, pe durata a 23 de luni, cu o norma 
de 21 ore/ luna; - 1 cadru didactic mate-
matică pentru programul şcoală după 
şcoală, pe durata a 23 de luni, cu o norma 
de 21 ore/ luna; - 1 consilier şcolar, pe 
durata a 23 de luni, cu o norma de 63 ore/ 
luna; - 1 coordonator program şcoală 
după şcoală, pe durata a 23 de luni, cu o 
norma de 42ore/ luna; - 1 mediator şcolar 
pe durata a 33 de luni, cu o norma de 63 
ore/ luna; - 2 responsabili activități extra-
curiculare şi dezvoltare personală, pe 
durata a 33 de luni, cu o norma de 42 ore/ 
luna/responsabil; Concursul va consta în 
etapa eliminatorie de eligibilitate a dosa-
relor de candidatură şi în susținerea unui 
interviu.
Condițiile de participare la concurs şi 
bibliografia, specifice fiecărui post se pot 
solicita până la data de 20 iulie 2018 orele 
12.00; personal la sediul Şcolii Gimnaziale 
Daia, se pot descarca de pe site-ul 
comunei Daia: https://primaria-daia.ro/ 
sau se pot solicita şi prin e-mail la adresa:  
scoaladaia@yahoo.ro telefon 0246244047 
persoana de contact Frîncu Paula, 
secretar.

l U.M. 02495 Bucureşti, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea  unui post 
vacant  de personal civil contractual de 
execuţie de consilier debutant: studii de 
specialitate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
vechime în specialitatea studiilor:  limba 
engleză-nivel bun; astfel: -30.07.2018, ora 
10.00  -proba scrisă; -03.08.2018, ora 10.00  
-interviul; -data limită de depunere a 
dosarelor  -20.07.2018, ora 15.30. Dosa-
rele de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 
02495 Bucureşti, strada Izvor nr. 110, 
sector 5, Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare concur-
sului. Date de contact ale secretarului 
0214104040/1011282.

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

CITAȚII  
l Se citează Marcu Rodica şi Ghenciu 
Neculai în dosar 15815/193/10 la Judecă-
toria Botoşani, pe 25 iulie 2018.

l Dosar nr. 23076/280/2016 din 
22.12.2016. În data de 11.07.2018, ora 
12.00, este citat la Judecătoria Piteşti, 
b-dul Eroilor, nr.4-6, jud.Argeş, numitul 
Alecu Ilie Florian, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 23076/280/2016 din data de 
22.12.2016, având ca obiect stabilirea 
pensiei şi exercitare autoritate părintească 
asupra minorei Alecu Anissa Elena.

l Se citează moştenitorii  defunctului 
Kelen Francisc, decedat la data de 4 
august 2017, în Arad, jud. Arad, cu 
ultimul domiciliu în municipiul Arad, str. 

 CIECH Soda România S.A., cu sediul în Rm. Vâlcea, Str. 
Uzinei Nr. 2, organizează selecție pentru prestarea activității 
de audit intern.
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Dr. Ion Georgescu nr. 15, ap. 4, jud. Arad, 
născut la data de 23 februarie 1924, în 
Arad, jud. Arad, fiul lui Ludovic şi Ileana, 
având CNP 1240223020025, care face 
obiectul dosarului succesoral  nr. 
122/2017, pentru data de 23 iulie 2018 ora 
11,00, la sediul Societății Profesionale 
Notariale Morariu, din Arad, Bd. Vasile 
Milea nr. 1, jud. Arad.

l Numita Maxim Vica cu domiciliul în 
sat C.A. Rosetti, str. Unirii, nr.10, judeţul 
Tulcea, este citată la Judecătoria Tulcea, 
pentru data de 16.10.2018 orele 08:30 în 
dosar 8879/327/2017 având ca obiect 
divorţ.

l Se citează la sediul Biroului Individual 
Notarial Ene Frosina, din municipiul 
Tulcea, str. Păcii, nr.7, bl. P.21, Sc.C, ap.28, 
judeţul Tulcea, la data de 19 iulie 2018, 
ora 11,30, persoanele cu vocaţie succeso-
rală legală sau testamentară, la succesi-
unea defunctei Dinisov Elena, decedată la 
data de 20.06.2014 cu ultim domiciliu în 
mun. Tulcea, judeţul Tulcea, CNP 
2560613364224, în Dosar succesoral nr. 
29/2018, în vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE  
l Carmen Fulger şi Bădescu Angela 
anunțăm deschiderea procedurii de decla-
rare a morții pentru numitul Bădescu 
Laurențiu Dan, cu ultimul domiciliu în 
Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr 1, Bl 18, Sc A, 
Ap. 8, județul Vâlcea, în dosar nr. 
5499/288/2018, la Judecătoria Rm. 
Vâlcea, invitând ca orice persoană care 
cunoaşte date în legătură cu cel dispărut 
să le comunice instanței.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii falimen-
tului prevazută de Legea nr. 85/2014 
împotriva debitoarei SC Anconi 
Construct SRL, sediul social în Bucureşti, 
Șos. Bucureşti-Ploieşti nr.17, Sector 1, 
J40/7797/2008, CUI RO14962773, în 
dosarul 3545/3/2017 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucureşti, Secția a VII a Civilă. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanțelor în vederea 
întocmirii tabelului suplimentar – 
20.07.2018, termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire, afişare şi comuni-
care a tabelului suplimentar de creanțe – 
17.08.2018, termenul de întocmire a 
tabelului definitiv consolidat – 14.09.2018. 
Următorul termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 14.11.2018. Pentru relații: 
021.318.74.25.

l Informare. Această informare este 
efectuată de Administrația Bazinală de 
Apă Banat, localitatea Timişoara, str. 
Mihai Viteazul, nr. 32, jud. Timiş, tel. 
0256.491.848, fax: 0256.491.798, e-mail: 
dispecer@dab.rowater.ro, ce intenţionează 
să solicite de la Administrația Naţională 
„Apele Române” Aviz de gospodărire a 
apelor pentru desfăşurarea unor investiții 
privind realizarea lucrării: „Regularizare 
pârâu Axin în localitatea Var, comuna 
Obreja, judeţul Caraş-Severin”, lucrarea 
este amplasată în nord-estul judeţului 
Caraş-Severin, în albia minoră şi pe malu-
rile pârâurilor Axin şi Strahei, pe terito-
riul localităţilor Var şi Iaz, comuna 
Obreja. Această investiţie este nouă. În 
vederea apărării populaţiei de inundaţii, 
apărării terenurilor agricole împotriva 
inundaţiilor, stabilizarea malurilor, dimi-
nuarea transportului aluvionar, punerea 
în siguranţă a căilor de comunicaţie, 
reducerea riscurilor de poluare, drenarea 
debitelor provenite din precipitaţiile 
căzute pe suprafeţele intravilane a locali-
tăţilor, protejarea surselor de apă ale 
populaţiei sunt necesare următoarele 
lucrări de investiţii: -Aparare mal; -Diguri 
din materiale locale cu protecţie de mal; 
-Praguri de fund. Această solicitare de 
aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospo-
dărire a apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa menţionată. Persoanele 
care doresc să transmită observaţii, 
sugestii şi recomandări se pot adresa soli-
citantului la adresa de mai sus sau tele-
fonic la nr.0744.790.539.

l SP Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de administrator judiciar 
al Nafi Trans COM SRL desemnat prin 
sentinta civila nr.1940 din data de 
26.03.2018, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr. 39865/3/2017, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de Legea 
nr. 85/2014 împotriva Nafi Trans Com 
SRL, cu sediul social in Bucureşti Bucu-
reşti Sectorul 3 B-dul Nicolae Grigorescu, 
Numar: 19, Bloc: V 18, Scara: 6, Etaj: P, 
Apartament: 102, Cod postal: 70000, CUI  
16036841, nr. de ordine in registrul comer-
tului J40/249/2004. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva Nafi Trans COM SRL 
vor formula declaratie de creanta care va 
fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucu-
reşti - secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 39865/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 31.07.2018; b) 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 08.08.2018; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 24.08.2018; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a credi-
torilor 13.08.2018, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
13.07.2018, ora 14.00 la sediul administra-
torului judiciar.

l Informare. Aceasta informare este 
efectuata de Administratia Bazinala de 
Apa Olt, str. Remus Bellu, nr. 6, loc. Rm. 
Valcea, jud. Valcea, cod postal - 240156; 
secretariat: tel.0250/735929; fax 
0250/739880; ce intentioneaza sa solicite 
de la A.N. „Apele Romane” aviz de 
gospodarire a apelor pentru realizarea 
obiectivului de investitii: „Amenajare  
parau Topolog  pe sectorul Tigveni-Ga-
licea, jud. Valcea si Arges”
Aceasta investitie este noua. Aceasta soli-
citare de aviz este conforma cu Legea 
Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele care 
doresc sa obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospo-
darire a apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari cu privire la solici-
tarea avizului se pot adresa solicitantului.

l Denumirea titularului: Imobil Locuinţe 
Colective- Bloc 3, titular al proiectului 
West Residential Park anunta publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Ilfov în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adecvată, pentru 
proiectul: Bloc 3- S+P+10 Etaje, propus a 
fi amplasat în strada Coralului nr.6, 
Bragadiru. NU se supune evaluării 
impactului asupra mediului şi evaluării 
adecvate. Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov din Bucureşti, str. 
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, în zilele 
de luni până joi, între orele 9-13, precum 
şi la următoarea adresa de internet www.
apm-ilfov.ro în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data 
de 09.07.2018.

l SC Hermes Business Center SRL, SC 
Nqe Solar Habitat SRL şi SC I-Sevices 
Provider SRL din Municipiul Bucureşti 
anunţă publicul interesat asupra intenției 

de elaborare documentației ”Planului 
Urbanistic Zonal- Cartier locuințe” 
pentru amplasamentul din strada Bise-
ricii, nr.3- tarlaua 22, comuna Ștefăneştii 
de Jos, Județul Ilfov. Observațiile şi 
propunerile pot fi transmise în termenul 
legal prin poştă la Primăria Comunei 
Ștefăneştii de Jos pe adresa Șoseaua 
Ștefăneşti, Nr.116, comuna Ștefăneştii de 
Jos, judeţul Ilfov, către Compartimentul 
Urbanism, Cadastru, Amenajarea Terito-
riului şi Autorizarea Lucrărilor de 
Construcții- Tel/Fax: 021.361.35.29, 
e-mail: urbanism@primariastefanesti.ro.

l SC Terracult SRL titular al proiectului 
„construire fabrică de ulei şi extindere 
capacităţi de depozitare în cadrul SC 
Terracult SRL” anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare 
– Nu se supune evaluării impactului 
asupra mediului – de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Arad, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului şi de evaluare adecvată, 
pentru proiectul menţionat mai sus, 
propus a fi realizat în comuna Vladimi-
rescu sat Horia, jud. Arad. Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, 
Splaiul Mureş, FN, jud. Arad, de luni 
până vineri, între orele 08-16, precum şi la 
următoarea adresă de internet: www.
apmar.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 10.07.2018.

l SC Innvigo Agro SRL, cu sediul in Cluj 
Napoca str. Madach Imre nr. 64, tel 
0374912123 , doreste sa obtina autorizatie 
de mediu pentru punctul de lucru din 
Arad, str. Bicaz nr. 6, tel 0257288100, 
unde se desfasoara activitatile – Comert 
cu ridicata al produselor chimice CAEN 
4675, Depozitari CAEN 5210, avand ca 
principalele faze ale procesului tehno-
logic: Comercializare si depozitare inpu-
turi chimice pt. agricultura. Masurile de 
protectie a factorilor de mediu sunt: Apa: 
Platforma betonata neperforata, material 
absorbant. Aer: Ventilatoare. Sol: Plat-
forma betonata neperforata. Gestiunea 
deseurilor: Pubele, reciclare in úntate. 
Substante periculoase magazie cu pardo-
seala betonata neperforata, spatiu secu-
rizat. Observatiile publicului formulate in 
scris/informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului se depun/pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Arad, Splaiul Mure-
sului FN, telefon 0257/280.331 fax 
0257/280996, in timp de 10 zile lucratoare 
dupa data publicarii prezentului anunt.

l Parohia „Schimbarea la Față” Hune-
doara I, din jud. Hunedoara, loc. Hune-
doara, str. Popa Șapcă, nr.35, publică 
„Lista titularilor mormintelor cărora li s-a 
anulat dreptul de folosință asupra locu-
rilor de mormânt”. Lot I, cls I: Mănoiu 
Samoilă, Rd. 1, nr. 1A; Popescu Pârvu, 
Rd. 1, nr.7; Goleanu Ion, Rd.3, nr.5; 
Buznea Nicolae, Rd.6, nr.35; Gheorghion 
Oct., Panaiot Rd.8, nr.59; Oprea Ioan, 
Rd.8, nr.62; Turus Octavian, Rd.12, nr. 98; 
Dioancă Ion, Lada M, Rd.13, nr.113; 
Firică Sava, Rd.14, nr.117; Varga 
Alexandru, Rd. 15, nr. 131; Iancu Emil, 
Rd.20, nr 191; Igna Ioan Rd.22, nr. 219; 
Dobratăr Oliviu R 23, nr.223; Gavrilaş 
Maria, Rd. 24, nr. 235A; Oprinescu Vili, 
Rd. 26, nr. 267; Letean Maria, Rd.27, 
nr.281. Lot 1, cls II-a: Boia Alexandru, 
Rd. 2, nr. 24A; Sovejan Teodor, Rd.3, nr. 
43; Gornic, Rd.3, nr.45A; Astaluş C., 
Mureşan I Rd.4, nr. 62; Bodorin Teodor, 
Rd. 5, nr. 77; Pitulice Victor, Rd. 6, nr. 95; 
Rîşniță Marin, Rd.7, nr.105; Militaru 
C-tin, Rd. 9, nr. 135-136; Lada Vasile, Rd. 
10, nr. 151; Croitoru Dumitru, Rd.10, nr. 
164; Ciuca V. R11, nr.  173-174; Bota 
Mihaela Rd.11, nr.182. Lot I, cls III-a: 
Gorcea Bogdan, Rd.1, nr. 9; Muzur Virgil, 

Rd. 3, nr. 35; Cîrlig Ianos, Rd.4, nr.58; 
Lorinț Em. Rd.5,nr.74; Adam Ioan, Rd.6, 
nr.79; Moldovan Em, Rd. 6, nr. 93; Rusu 
Smaranda, Rd.7, nr.94; Cherecheş  Gh., 
Rd.7, nr. 96; Vătăman Elisabeta, Rd. 8, nr. 
110; Nicoară Ioan, Rd. 9, nr. 125; Naghy 
V., R 9, nr.12. Lot 2, cls I: Cesaru, Rd.2, nr. 
14; Carol Mihăilescu, Rd. 4, nr. 11; Dima 
Nicolae, Rd.  5, nr. 18; Mureşan Adrian, 
Rd.6, nr.31; Gros Carol, Rd. 7, nr.36C; 
Poenaru Margareta, Rd.8, nr. 45; Farcaş 
Catița, Rd. 10, nr. 62B, Dan Poiană, Rd. 
12, nr. 81; Muşa Daniil, Rd.12, nr.86; 
Jecan A, Rd.14, nr. 108; Popa Lazăr, 
Rd.15, nr.120; Caraiman Nican., Rd.15, 
nr. 126A; Matei Ghe., Rd.16, nr.129; 
Munteanu Ioan, Rd. 16, nr.132; Munteanu 
Nicolae, Rd.16, nr.133; Stîngaciu Aristica, 
Rd.17, nr.144; Cor Aurora, Rd. 18, nr. 
153A; Nițu Gheorghe, Rd. 24, nr. 219; 
Pelehaci C-tin, Rd.24, nr.220A; Traian 
Stela, Rd. 25, nr.231. Lot 2, cls II-a: Mihai 
Ioan, Rd. 1, nr. 4; Prodan Elena, Rd.1, 
nr.9; Paveloni Domnica, Rd.4, nr.41; Stoi-
chiță Iosif, Rd.4, nr.43; Bolca Simion 
Rd.5, nr.60; Stroescu Ana, Rd.10, nr. 128; 
Obreja C-tin, Rd.10, nr. 129; Scarlat 
C-tina, Rd. 10, nr.130; Fără nume, Rd.10, 
nr.130A; Gabor C, R10, nr.135; Nuțu 
Teodor, Rd. 11, nr. 145; Fără nume Rd. 11, 
nr.146; Oprea Liliana, Rd.11, nr.147; Brad 
Flavius, Rd.11, nr.148; Kociovska 
Sloboda, R.13, nr. 197. Lot 2, cls III-a: 
Anghel Terezia, Rd. 1, nr. 3; Dimos 
Valeria, Rd.1, nr.5; Gavulidis Ghe. R. 1, 
nr. 8; Chirian Vasile, Rd.2, nr.36; Galea 
Lazăr, Rd.2, nr.40; Vlaicu Nicolae, Rd.3, 
nr.45; Lada Vasile R. 3, n. 54; Alexandru 
Vaida Voievod, R4, nr.72; Șandor Mihai, 
Rd.6, nr.97; Pasc Rafila, Rd.6, nr.99; Teaca 
St. Rd. 6, nr. 103A; Ciprian M, Rd. 7,nr. 
118. Lot 3, cls I: Ursu Petru, Rd.3, nr.4; 
Rîmbas Ludovic, Rd.3, nr.6; Marsi Mihai, 
Rd.3, nr.7; Lăbuneț Valeriu, Rd.3, nr.8A; 
Lucaci Iosif, Rd. 3, nr. 9; Florea C, Rd.6, 
nr. 41; Keller Veronica, Rd.9, nr.73; Papoi 
Maria, Rd.9, nr. 76; Dăneasa Ionel, Rd. 
16, nr.138; Dogaru Silvia, R.22, n. 196; 
Munteanu Alex. Rd.24, nr. 221. Lot 3, cls 
II-a: Costa Alexandru, Rd.2, nr. 17; 
Poenar Gh, Rd.4, nr.34; Drăghici 
Dumitru, Rd. 5, nr. 43; Vancu Ioan, Rd. 6, 
nr. 52; Pădurean Ioan, Rd.12, nr.93A; 
Zăvoian Felix, Rd. 13, nr.98. Lot 3, cls 
III-a: Crişan Iosif, Rd.2, nr. 14; Apostu 
Ilinca, Rd.2, nr. 15; Antal M, Rd. 4, nr. 30; 
Fără nume, Rd.8, nr.67. Lot 4, cls I: 
Ungur Silviu, Rd.2, nr.9; Guțuleac Petru, 
Rd.7, nr.10A; Popa Dumitru, Rd.9, nr. 20; 
Macavei Vasile, Rd. 10, nr.26A; Cuibuş 
Ghe., Rd.11, nr.29; Cara Nicolae, Rd.16, 
nr.48; Huroş Maria, Rd. 16, nr.49; Moisă 
Paraschiv, Rd.25, nr. 87; Stroia Ana, 
Rd.28, nr.108. Lot 4, cls II-a: Vințan 
Florin, Rd.2, nr. 10; Radu Arcadie, Rd.2, 
nr.14-15; Munteanu Lăița, Rd.4, nr.30; 
Coca Valeria, Rd. 4, nr. 33; Cătuneanu 
Corina, Rd.7, nr.52; Cristoiu Emilia, Rd.7, 
nr. 56; Martin Iustin, Rd.8, nr.64; 
Mălăescu Aglaia, Rd.10, nr.75; Vincler 
Martin, R.10, n. 78; Mihăiță Aurel, Rd. 
14, nr.110; Micu Lucreția, Rd.14, nr.111A. 
Lot 4, cls III-a: Manolis Maria, Rd.1, nr.2; 
Coțoveanu Ana, Rd. 3, nr. 23; Dobrin 
Floarea, Rd.4, nr.41; Gorea D, R.5, nr. 50; 

Braşoveanu Ion, Rd.6, nr.63; Mihalache 
Ion, Rd. 6, nr.66; Petras Ianis, Rd.6, nr.68; 
Duman Ana, Rd. 6, nr. 73; Fără nume, 
Rd. 7, nr. 74A; Igna Dumitru, Rd. 7, 
nr.74B; Fără nume, Rd.7, nr.74C; Faur 
Aurel, Rd. 7, nr. 74; Maltea C-tin, Rd.8, 
nr. 101; Mihalache C-tin, Rd. 8, nr.102; 
Istrate Ileana, Rd. 8, nr. 104; Horvat 
Valeria, Rd. 8, nr.108. Lot 5, cls I: Sava-
lieva Tamara, Rd.2, nr. 14; Neagu Dan, 
Rd. 3, nr.26; Huh Visalon, Rd.4, nr. 38; 
Herbel Gh, Rd.4, nr.44; Portotasi Hristos, 
Rd.6, nr. 60; Părăuț Maria, Rd.6, nr. 61; 
Crăciun Ileana, Rd. 1, nr. 95A; Moldovan 
Gh., Rd.1, Poz.A; Vihtner Terezia, Rd.3, 
nr. 116A; Maier Lia, Rd. 3, nr. 118; Șoancă 
Aristică, Rd. 6, nr. 180; Handrea Letiția, 
Rd. 6, nr. 184; Andrica Vasile, Rd.7, nr. 
188. Lot 6, cls.I: Trifan Ilie, Rd. 5, nr. 37; 
Pătrău Ion, Rd.7, nr.57; Silvestru Ștefan, 
Rd.10, Poz.A; Preda Ioan, Rd. 10, Poz. 
A2; Voicu Iacob, Rd.10, nr. 78; Jurca 
Horia, Rd.11, nr.84. Urmare a anulării 
actului de concesiune şi neprezentării la 
Oficiul parohial în termenul legal, aveți 
dreptul ca, în termen de 90 zile de la data 
publicării, să vă ridicați bunurile de la 
mormânt. În caz de neprezentare, bunu-
rile devin părăsite şi trec ca atare în 
proprietatea parohiei (Regulamentul 
cimitirelor art.32). Mai multe informații, 
pe site-ul http://parohiaschimbarealafata.
ro/concesiuni4.php. Consiliul parohial.

LICITAȚII  
l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Padeş, nr. 6, 
jud. Mehedinţi, J25/169/2011, CIF: 
28399034, aflata  în procedură de fali-
ment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
3395/101/2014 prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL reprezentata 
de Popescu Emil, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul 
diminuat cu 25% fata de pretul stabilit 
prin raportul de evaluare: - deseuri 
amestec ambalaje in cantitate de 126.540 
de kg. la preţul de 49.825,50 lei; - deseu 
folie amestec EWC in cantitate de 66.500 
de kg. la preţul de 31.770,00 lei; - deseu pe 
EWC in cantitate de 68.480 de kg la 
preţul de 53.928,00 lei; - deseu PP EWC 
in cantitate de 9.840 de kg la preţul de 
7.749,00 lei. Preturile nu includ TVA. 
Titlul executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile *stoc de marfa* descris 
anterior, o reprezinta sentinta din data de 
16.09.2015 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență nr. 
3395/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinti. Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi la data de 25.07.2018 orele 
14:00. - Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de pornire al lici-
taţiei şi să achiziționeze caietul de sarcină 
în suma de 1000,00 lei. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de licitaţie 
din data de 25.07.2018 să depună oferte 
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de cumpărare și documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație și contrava-
loarea caietului de sarcină cu cel putin 2 
ore inainte de ora licitatiei. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./
fax : 0252354399 sau la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro.; Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL prin Emil Popescu.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Padeș, nr. 6, 
jud .  Mehedinţ i ,  J25 /169 /2011 , 
CIF:28399034, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite în dosar 
nr. 3395/101/2014 prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, cu sediul în 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, jud. 
Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul 
diminuat cu 25% fata de pretul stabilit 
prin raportul de evaluare: Masina de 
macinat mase plastice Shredder JB/
T8680. Preţul de pornire a licitaţiei este 
8805,00 lei; - Moara de macinat mase 
plastice Shredder Amis Zerma. Preţul de 
pornire a licitaţiei este 7342,50 lei; - 
Extruder suflare polietilena Ruian Jinda 
SJ 700. Preţul de pornire a licitaţiei este 
15097,50 lei; -Echipament confectionare 
ambalaje pe role Ruian Jinda GBDR 700. 
Preţul de pornire a licitaţiei este 8388,75 
lei; - Echipament confectionare ambalaje 
primare GBDR 900. Preţul de pornire a 
licitaţiei este 14261,25 lei; - Echipament de 
imprimare flexografica polietilena Ruian-
Jinda YT-4- 600 la preţul de pornire a 
licitaţiei este 33555,00 lei; -Masina de 
confectionat clisee flexografice Saizhou 
XU N300T. Preţul de pornire a licitaţiei 
este 5370,00 lei. Preturile nu contin TVA. 
Titlul executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la vânzarea 

bunurilor imobile *Mijloace fixe* descris 
anterior, o reprezinta sentinta din data de 
16.09.2015 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență nr. 
3395/101/2014 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 25.07.2018 orele 12:00. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei și să achiziți-
oneze caietul de sarcină în suma de 
1000,00 lei. Invităm pe toti cei care vor să 
participe la ședinţa de licitaţie din data de 
25.07.2018 să depună oferte de cumpărare 
și documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea caietului de 
sarcină la adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi cu cel 
putin 2 ore inainte de ora licitatiei. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la telefon 0742592183, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro.

l Debitorul SC Tehnosoft SRL, cu sediul 
în Dr. Tr. Severin, str. Calea Dudasului, nr. 
49, jud. Mehedinţi, CIF: 15331886, 
J25/131/2003, aflata  în procedură de fali-
ment în dosar nr. 5237/101/2015 prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, scoate la vânzare la pretul dimi-
nuat cu 35% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare: - Proprietate imobi-
liara de tip industrial nr. cadastral 5075/
C1, C2, C3, C4, C5, situata in Dr. Tr. 
Severin, str. Calea Dudasului nr. 49, jud. 
Mehedinti in suma de 85.670,00 EURO 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii) exclusiv TVA, formată din: -Dormi-
toare Su=321,37 mp, Cămin nefamiliști 
(Birouri) Su=194,70 mp, Hală sortare, 

centrală, depozit Su =1.418,97 mp, Alei 
betonate Su =1.090,97 mp, Platformă 
betonată Su=270,34 mp. Nota: Terenul 
aferent proprietății, în suprafață de 8717 
mp, nu este in patrimoniul debitoarei SC 
Tehnosoft SRL fiind proprietatea Admi-
nistrației Domeniilor Statului. Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunului 
imobil *Proprietate imobiliară de tip 
industrial* descris anterior, o reprezinta 
sentința nr.62 din data de 29.02.2016 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr. 5237/101/2015 
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. 
Licitaţia va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la 
data de 26.07.2018 orele 15:00. - 
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt 
obligaţi să depuna o garanţie reprezen-
tând 10% din preţul de pornire al licitaţiei 
și să achiziționeze caietul de sarcină în 
suma de 1000,00 lei. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la ședinţa de licitaţie 
din data de 26.07.2018 orele 15:00 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 până 
la data de 26.07.2018 orele 12:00 la adresa 
menționată anterior. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra imobi-
lului sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la sediul lichidatorului judiciar sau 
la telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 email: office@consultant-in-
solventa.ro.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator, anunta vanzarea la lici-
tatie publica a bunurilor mobile (mobilier, 
electronice si electrocasnice) aflate in 
patrimoniul societatii. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 25% din cel stabilit 
in rapoartele de evaluare. Licitatiile 
publice au loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 29.05.2018 si vor avea loc 
pe data de: 11.07.2018 si 26.07.2018, orele 
12.00, la sediul lichidatorului din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et.7. 
Conditiile de participare si relatii supli-
mentare la tel. 0344104525.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul/locatorul /vânzătorul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Primăria 
Comunei Sadova, str.Craiovei, nr.165, cu 
sediul în comuna Sadova, jud.Dolj, cod 
poștal: 207505, tel.0251.376.622, fax: 
0351.418.644, CUI: 4553437, e-mail: 
primariacomuneisadova@gmail.com, 
sadova@cjdolj.ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesionării/închirierii /
vânzării, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesi-
onat/închiriat /vândut: Concesionare/
închiriere /vânzare terenuri identificate pe 
raza Comunei Sadova, judeţul Dolj, după 
cum urmează: Nr.crt.; Tarla; Parcelă; 
Suprafaţă (ha); Categoria; Domeniul 
public/privat; Scopul evaluării: 1.; T1; P3, 4, 
5; 0,3285; intravilan; privat; concesionare. 
2.; T112; P4623; 0,2200; intravilan; privat; 
concesionare. 3.; T178; P1127, 1128; 4,2000; 
intravilan; privat; închiriere. 4.; T110; P1/1; 
0,3000; extravilan; privat; vânzare. 5.; T85; 
P673+673/1; 6,0000; intravilan; privat; 
concesionare. 6.; T122; P855; 1,0000; intra-
vilan; privat; concesionare. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire se poate procura de la 
sediul Primăriei Sadova, str.Craiovei, 
nr.165, judeţul Dolj. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Documentaţia de 
atribuire se poate procura prin cerere de la 
sediul Primăriei Sadova, str.Craiovei, nr. 
165, judeţul Dolj. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 

administratorului/vânzătorului de la care 
se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Compartimentul de 
achiziţii al Primăriei Sadova, strada 
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Preţul caietului de sarcini este 
de 400RON. Se achită la casieria Primăriei 
Sadova. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 20.07.2018, ora 16.00, Primă-
riei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul 
Dolj. 4.Informaţii privind ofertele: la sediul 
Primăriei Sadova, str. Craiovei, nr.165, 
judeţul Dolj. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 26.07.2018, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, 
judeţul Dolj. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: sediul Primăriei Sadova, 
str.Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un exemplar 
original și un exemplar copie. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 30.07.2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr. 165, judeţul Dolj. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia 
de contencios a Tribunalului Dolj, sediul: 
Craiova, str.Brestei, nr.129, judeţul Dolj, 
telefon/fax: 0251.410.140, e-mail: registra-
turaacte.dj@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 03.07.2018.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Sadova, str.Craiovei, 
nr.165, cu sediul în comuna Sadova, județul 
Dolj, cod poștal: 207505, telefon: 
0251.376.622, fax: 0351.418.644, cod fiscal: 
4553437, e-mail: primariacomuneisadova@
gmail.com, sadova@cjdolj.ro. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: terenuri 
identificate pe raza Comunei Sadova, 
județul Dolj, după cum urmează: Nr.crt.; 
Tarla; Parcela; Suprafața (ha); Categoria; 
Domeniu; Scopul evaluării: 1.; T 85; P 680; 
0,1000; Intravilan; Public; Concesionare. 2.; 
T 177; P 1124; 0,8200; Extravilan; Public; 
Concesionare. 3.; T 177; P 1120; 1,0000; 
Extravilan; Public; Concesionare. 4.; T 177; 
P 1119; 0,8000; Extravilan; Public; Concesi-
onare. 5.; T 177; P 1118; 0,6500; Extravilan; 
Public; Concesionare. 6.; T 177; P 1117; 
2,1000; Extravilan; Public; Concesionare. 
7.; T 177; P 1116; 0,4500; Extravilan; 
Public; Concesionare. 8.; T 177; P 1114; 
3,8900; Extravilan; Public; Concesionare. 
9.; T 177; P 1113; 0,1500; Extravilan; 
Public; Concesionare. 10.; T 177; P 1110; 
1,5000; Extravilan; Public; Concesionare. 
11.; T 102; P 760; 0,8000; Extravilan; 
Public; Concesionare. 12.; T 102; P 759; 
Extravilan; Public; Concesionare. 13.;  T 
102; P 758; 0,8000; Extravilan; Public; 
Concesionare. 14.; T 101; P 752; 1,2800; 
Extravilan; Public; Concesionare. 15.; T 
102; P 761, 761/1; 4,0000; Extravilan; 
Public; Concesionare. 16.; T 102; P 761/2;  
Extravilan; Public; Concesionare. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire se poate 
procura de la sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei ,  nr.165,  judeţul  Dol j . 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire se poate 
procura prin cerere de la sediul Primăriei 
Sadova, str.Craiovei, nr. 165, judeţul Dolj. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului/administratorului de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartimentul de Achiziții al 
Primăriei Sadova, strada Craiovei, nr.165, 
județul Dolj. 3.3.Costul și condiţiile de plată 

pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: Preţul 
caietului de sarcini este de 400RON. Se 
achită la casieria Primăriei Sadova. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 20.07.2018, ora 16.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: la sediul Primăriei Sadova, 
str. Craiovei, nr. 165, judeţul Dolj. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
26.07.2018, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Sadova, str. Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
sediul Primăriei Sadova, str. Craiovei, 
nr.165, judeţul Dolj. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
într-un exemplar original și un exemplar 
copie. 5. Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 30.07.2018, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Sadova, str. Craiovei, nr.165, 
judeţul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secţia de contencios a 
Tribunalului Dolj, sediul Craiova, str.
Brestei, nr. 129, județul Dolj, telefon/fax: 
0251.410.140, e-mail: registraturaacte.dj@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 04.07.2018.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat Manager Transport emis 
pe numele Cirstocea Mihail Cotizo. Il 
declar nul.

l Pierdut Atestat Manager Transport emis 
pe numele Georgescu Maria Loredana. Il 
declar nul.

l Pierdut Atestat Taxi seria CPTX nr. 
0144860 emis pe numele Macaran Daniel. 
Il declar nul.

l Pierdut Atestat profesional transport 
marfă, eliberat de ARR Argeș, pe numele 
Tuturuz George, din comuna Micești, 
judeţul Argeș. Se declară nul.

l Pierdut Autorizatie de functionare seria 
AR nr 6034 si Aviz orar de functionare, 
eliberate de Primaria Arad, pentru Dinu 
Doina ,,DINOO’’. IF. Le declar nule

l Pierdut Certificat constatator 
nr.75986/18.12.2017, eliberat de ORC Arad 
pentru Express Kebab&Fast Food Srl.Il 
declar nul.

l Pierdut legitimaţie de serviciu cu nr. 
matricol 310 emisă de Direcţia Generală de 
Poliţie Locală și Control a Municipiului 
București pe numele Costrășel Tudorel 
Marian.

l Pierdut certificat constatator nr. 
249868/01.07.2015 pentru înregistrarea 
menţiunii de suspendare a activităţii pt. 
societatea Dogaru Gh. Anca Persoană 
Fizică Autorizată, sediu social București 
sector 6, str. Dezrobirii nr. 4, bl. M25, sc. 3, 
ap.74, Cam. 1, CUI 32902060, număr de 
ordine în Registrul Comerţului 
F40/965/2014 din data 10.03.2014. Declar 
nule actele pierdute.

l Pierdut legitimaţie de student pe numele 
Grecu Alexandru Facultatea de Medicină 
Veterinară.

l Pierdut certificat de înregistrare al firmei 
SC Suite Salon SRL cod unic de înregis-
trare 29375343 din 23.11.2011, nr.de ordine 
î n  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J23/3059/23.11.2011, sediu social Oraș 
Voluntari,jud. Ilfov, str. Erou Dumitru 
Chivu nr.36, parter, Cam.1.

Pierdut Certificate constatatoare 
emise de ORC Arges pentru firma 
C&M Trading SRL Pitesti cu nr fiscal 
4462410. Le declar Nule.


