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OFERTE SERVICIU
l SC Resort Hanul Mureșenilor 
SRL, angajează doi lucrători în 
bucătărie cu specific nepalez, vorbi-
tori de limba nepaleză. CV la email 
office@hanul-muresenilor.ro

l Şcoala Postliceală “Henri 
Coandă” București scoate la concurs 
pentru ocuparea posturilor didactice 
vacante/catedră/profil/specializare 
următoarele: 1 normă didactică- 
Medicină generală- Sănătate și asis-
t en ţă  pedagog ică /Med ic ină 
generală- Medicină generală 
(medic); 1 normă didactică- Medi-
cină generală- Sănătate și asistenţă 
pedagogică/Medicină generală- Asis-
tenţă medicală (asistent medical 
generalist). Informaţii la secretari-
atul școlii: str.Petru Cercel, nr.3, 
sector 4, București, L-V: 8:30–17:00, 
tel.031.437.8113, 0771.450.895.

l În conformitate cu Legea 95/2006, 
privind reforma în domeniul sănă-
tăţii, cu modificările și completările 
ulterioare,  și Ordinul MSP 284/2007, 
privind aprobarea Metodologi-
ei-cadru de organizare și desfășurare 
a concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comite-
tului director din spitalele publice, 
modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, cu sediul în 
localitatea Alexandria, judeţul 
Teleorman, strada Libertăţii, nr.1, 
organizează concurs/examen pentru 
ocuparea funcţiei specific comite-
tului director după cum urmează: -1 
post de director financiar contabil. 
La concurs/examen se pot înscrie 
condidaţii care îndeplinesc, cumu-
lativ, criteriile generale și specifice. 
Criteriile generale sunt următoarele: 
a)au domiciliul stabil în România; b)
nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care 
i-ar face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care 
a intervenit reabilitarea; c)au o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; d)
nu au vârsta de pensionare, conform 
prevederilor legale în vigoare. Crite-
riile specifice sunt următoarele: 1.
sunt absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
profil economic; 2.au cel puţin 2 ani 
vechime în specialitatea studiilor; 3.
deţin certificatul de atestare a cunoș-
tinţelor dobândite în domeniul 
Sistemului european de conturi, 
precum și de cunoaștere a reglemen-
tărilor europene în domeniu*. 
Concursul /examenul  pentru 
ocuparea funcţiei specifice comite-
tului director al unităţii se va orga-
niza în data de 12.03.2018, ora  
10.00- proba scrisă, respectiv data de 
15.03.2018, ora 10.00- susţinerea 

orală a proiectului de specialitate, 
ora 14.00- interviul de selecţie, la 
sediul unităţii. Înscrierile se vor face 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, str.Libertăţii, 
nr.1, dosarul de concurs se poate 
depune, până pe data de 05.03.2018, 
la Serviciul RUNOS al Spitalului. 
Temele-cadru pentru proiectul de 
specialitate și bibliografia de concurs 
sunt disponibile pe site-ul unităţii: 
www.spitalulalexandria.ro. (1)
Candidaţii își aleg tema pentru 
proiectul/lucrarea de specialitate din 
cele stabilite de comisia de concurs, 
prin publicaţia de concurs, și îl 
depun o dată cu înscrierea la 
concurs. (2)Proiectul/lucrarea de 
specialitate trebuie să fie realizat/
realizată individual de către 
candidat, să rezolve problemele soli-
citate într-un volum de maximum 
8-10 pagini tehnoredactate pe calcu-
lator cu fonturi de 14 și trebuie să fie 
depus/depusă la înscriere. Pentru a fi 
declaraţi admiși candidaţii trebuie să 
obţină în cadrul concursului/exame-
nului media finală cel puţin 7, iar la 
fiecare probă minimum nota 6. 
Relaţii suplimentare la Serviciul 
RUNOS, telefon: 0247.306.723.

l În conformitate cu Legea 95/2006, 
privind reforma în domeniul sănă-
tăţii, cu modificările și completările 
ulterioare, și Ordinul MSP 284/2007, 
privind aprobarea Metodologi-
ei-cadru de organizare și desfășurare 
a concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comite-
tului director din spitalele publice, 
modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, cu sediul în 
localitatea Alexandria, judeţul 
Teleorman, strada Libertăţii, nr.1, 
organizează concurs/examen pentru 
ocuparea funcţiei specific comite-
tului director după cum urmează: -1 
post de director îngrijiri. La concurs/
examen se pot înscrie candidaţii care 
îndeplinesc, cumulativ, criteriile 
generale și specifice. Criteriile gene-
rale sunt următoarele: a)au domici-
liul stabil în România; b)nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care 
i-ar face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care 
a intervenit reabilitarea; c)au o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; d)
nu au vârsta de pensionare, conform 
prevederilor legale în vigoare. Crite-
riile specifice sunt următoarele: 1.
sunt asistenţi medicali generaliști 
principali; 2.au cel puţin 2 ani 
vechime ca asistenţi medicali gene-
raliști principali; 3.sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă sau 
scurtă durată, cu diplomă de licenţă/
absolvire. Concursul/examenul 
pentru ocuparea funcţiei specifice 
comitetului director al unităţii se va 

organiza în data de 02.03.2018, ora 
10.00- proba scrisă, respectiv data de 
6.03.2018, ora 10.00- susţinerea orală 
a proiectului de specialitate, ora 
14.00- interviul de selecţie, la sediul 
unităţii. Înscrierile se vor face la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, str.Libertăţii, 
nr.1, dosarul de concurs se poate 
depune, până pe data de 22.02.2018, 
la Serviciul RUNOS al Spitalului. 
Temele-cadru pentru proiectul de 
specialitate și bibliografia de concurs 
sunt disponibile pe site-ul unităţii: 
www.spitalulalexandria.ro. (1)
Candidaţii își aleg tema pentru 
proiectul/lucrarea de specialitate din 
cele stabilite de comisia de concurs, 
prin publicaţia de concurs, și îl 
depun o dată cu înscrierea la 
concurs. (2)Proiectul/lucrarea de 
specialitate trebuie să fie realizat/
realizată individual de către 
candidat, să rezolve problemele soli-
citate într-un volum de maximum 
8-10 pagini tehnoredactate pe calcu-
lator cu fonturi de 14 și trebuie să fie 
depus/depusă la înscriere. Pentru a fi 
declaraţi admiși candidaţii trebuie să 
obţină în cadrul concursului/exame-
nului media finală cel puţin 7, iar la 
fiecare probă minimum nota 6. 
Relaţii suplimentare la Serviciul 
RUNOS, telefon: 0247.306.723.

l În conformitate cu Legea 95/2006, 
privind reforma în domeniul sănă-
tăţii, cu modificările și completările 
ulterioare, și Ordinul MSP 284/2007, 
privind aprobarea Metodologi-
ei-cadru de organizare și desfășurare 
a concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comite-
tului director din spitalele publice, 
modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, cu sediul în 
localitatea Alexandria, judeţul 
Teleorman, strada Libertăţii, nr.1, 
organizează concurs/examen pentru 
ocuparea funcţiei specific comite-
tului director după cum urmează: -1 
post de director medical. La concurs/
examen se pot înscrie condidaţii care 
îndeplinesc, cumulativ, criteriile 
generale și specifice. Criteriile gene-
rale sunt următoarele: a)au domici-
liul stabil în România; b)nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 

infracţiuni săvârșite cu intenţie, care 
i-ar face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care 
a intervenit reabilitarea; c)au o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; d)
nu au vârsta de pensionare, conform 
prevederilor legale în vigoare. Crite-
riile specifice sunt următoarele: 1.
sunt absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul medicină, specializarea 
medicină; 2.sunt confirmaţi cel puţin 
medic specialist; 3.au minimum 5 
ani vechime în specialitatea respec-
tivă. Concursul/examenul pentru 
ocuparea funcţiei specifice comite-
tului director al unităţii se va orga-
niza în data de 6.03.2018, ora 
10.00- proba scrisă, respectiv data de 
09.03.2018, ora 10.00- susţinerea 
orală a proiectului de specialitate, 
ora 14.00- interviul de selecţie, la 
sediul unităţii. Înscrierile se vor face 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, str.Libertăţii, 
nr.1, dosarul de concurs se poate 
depune, cu cel puţin 5 zile lucrătoare 
înainte de data susţinerii concur-
sului, la Serviciul RUNOS al Spita-
lului. Temele-cadru pentru proiectul 
de specialitate și bibliografia de 
concurs sunt disponibile pe site-ul 
unităţii: www.spitalulalexandria.ro. 
(1)Candidaţii își aleg tema pentru 
proiectul/lucrarea de specialitate din 
cele stabilite de comisia de concurs, 
prin publicaţia de concurs, și îl 
depun o dată cu înscrierea la 
concurs. (2)Proiectul/lucrarea de 
specialitate trebuie să fie realizat/
realizată individual de către 
candidat, să rezolve problemele soli-
citate într-un volum de maximum 
8-10 pagini tehnoredactate pe calcu-
lator cu fonturi de 14 și trebuie să fie 
depus/depusă la înscriere. Pentru a fi 
declaraţi admiși candidaţii trebuie să 
obţină în cadrul concursului/exame-
nului media finală cel puţin 7, iar la 
fiecare probă minimum nota 6. 
Relaţii suplimentare la Serviciul 
RUNOS, telefon: 0247.306.723.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data de 
12.03.2018, ora 11.00, următoarele 
posturi funcţii publice: Programul 
concursului: -12.03.2018 -ora 11.00 
-proba scrisă; Interviul se susţine, de 

regulă, într-un termen de maximum 
5 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Data și ora susţinerii 
interviului se afișează o dată cu 
rezultate le  la  proba scr isă . 
-08.02.2018 -publicitate concurs. 
Direcţia Investiții și Servicii Publice, 
Compartiment Infrastructură 
Rutieră: 1.un post funcție publică de 
execuție de consilier, clasa I, grad 
profesional superior. Condiţiile de 
participare: -Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici (r2), cu modificările 
și completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul inginerie civilă, specializă-
rile: -căi ferate, drumuri și poduri; 
-construcţii civile, industriale și 
agricole; -inginerie civilă; -vechimea 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitări i  funcţie i  publ ice : 
minimum 9 ani. Serviciul Investiții și 
Servicii Publice: 1.un post funcție 
publică de conducere șef serviciu, 
gradul II. Condiții de participare: 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de 
art.54 din Legera nr.188/1999, 
privind Statutul funcționarilor 
publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
următoarele ramuri de știință: -ingi-
nerie civilă; -inginerie mecanică, 
mecatronică, inginerie industrială și 
management în domeniile: -inginerie 
mecanică; -inginerie industrială; 
-ingineria mediului; -inginerie și 
management; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minimum 2 ani; 
studii de masterat sau postuniversi-
tare în domeniul administrației 
publice, management ori în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice. Serviciul Investiţii și 
Servicii Publice, Compartiment 
Investiţii Publice: 1.un post funcție 
publică de execuție de consilier, clasa 
I, grad profesional asistent. Condi-
ţiile de participare: -Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările și completările ulterioare; 
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-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul științe inginerești; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului, începând 
cu data de 08.02.2018, ora 8.00, și 
până în data de 27.02.2018, ora 
16.30. Concursul se va desfășura la 
sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, persoană de 
contact:  Cuciureanu Paulica 
Gabriela, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

l Primăria Orașului Murfatlar, cu 
sediul în localitatea Murfatlar, strada 
Calea Dobrogei, nr.1, judeţul 
Constanţa, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de: 
-inspector, clasa I, gradul profesional 
principal, 1 post. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei 
Orașului Murfatlar astfel: -Proba 
scrisă în data de 12.03.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
14.03.2018, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: absolvent al studiilor 
universitare absolvite cu diplomă de 
licenţă în știinţe juridice; -vechime: 5 
ani vechime în specialitatea studiilor. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Orașului Murfatlar. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la sediul 
Primăriei Orașului Murfatlar, 
persoană de contact: Iliescu Ileana, 
referent, la telefon: 0241.234.350, 
e-mail: iliescu.resurseumane@prima-
ria-murfatlar.ro

CITAȚII  
l Pârâtul Şurubariu cu domiciliul în 
sat Bogdănești, comuna Santa Mare, 
judeţ Botoșani, este chemat la Jude-
cătoria Botoșani în 09.03.2018, în 
dosar nr. 14331/193/2017, având ca 
obiect partaj judiciar.

l Varzari Mariana, Boldan Florin, 
Boldan Gheorghe și Boldan Ioan 
cheamă în judecată la Judecătoria 
Hârlău, str. Gheorghe Doja, nr.1, pe 
Vacaru Iulian, Vacaru Ioan, Vacaru 
Maricel-Alexandru în dosar nr. 
802/239/2016, având ca obiect partaj 
succesoral, ieșire din indiviziune. 
Termen 13 martie 2018.

l Toma Claudia Mirela și Toma 
Liliana Cristina sunt chemate la 
Judecătoria Slobozia la data de 
2 0 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  î n  d o s a r u l  n r. 
886/312/2013.

l Boambeș Liliana, reclamantă în 
dosarul civil nr.5318/205/2017 la 
Judecătoria Câmpulung, cheamă în 
judecată pe Szabo S. Eniko, cu 
ultimul domiciliu în Cluj Napoca, 
str.Ilie Măcelaru, nr.4, jud.Cluj și 

reședința în orașul Ştefănești, sat 
Valea Mare Podgoria, jud.Argeș 
pentru termenul din 13.02.2018.

l Ilovan Adrian, reclamant in Dosar 
nr 1761/265/2016 al Judecatoriei 
Nasaud, cheamă in judecată pârâţii 
Sandu Ioachim și Bichigean Ana, 
pentru termenul din data de 06 
martie 2018.

l Chifa Marian, reclamant in Dosar 
nr 3286/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, cheamă in judecată pârâţii 
Gălăţan Ioan, Gălăţan George, 
Gălăţan Alexandru, Gălăţan 
Dumitru, Gălăţan Saveta, Epure 
Raveca, Pop Firinoana, pentru 
termenul din data de 20 martie 2018.

l Cute Lucreţia, reclamantă in 
Dosar nr 340/265/2017 al Judecăto-
riei Năsăud, cheamă in judecată 
pârâţii Raiger George, Daichndt 
Sofia, pentru termenul din data de 
06 martie 2018.

l Leonte Lucreţia, reclamantă in 
Dosar nr 2429/265/2017 al Judecăto-
riei Năsăud, cheamă in judecată 
pârâtul Gruiţoiu Mihai, pentru data 
de 28 februarie 2018.

l Tolan Octavian, reclamant in 
Dosar nr 3010/265/2017 al Judecăto-
riei Năsăud, cheamă in judecată 
pârâţii Tiolan Ilie, Ani Florea, 
Moldovan Mina, Moldovan Ioan, 
Moldovan Vasile, Moldovan Octa-
vian, Moldovan Todor, Tiolan 
Grigore, Tiolan Angelina, Girigan 
Iacob, Girigan Grigore, Girigan 
Hilar, Girigan Dochia, Balos Ioana, 
Tofeni Ioana, Girigan Maria, 
Girigan Toader, Zlote Raveca, 
Scoala Greco-Catolică, Banca de 
Credit Năsăud, pentru data de 28 
martie 2018.

DIVERSE  
l Lichidator judiciar C.I.I. Palaș - 
Alexandru Alina notifică deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva SC Sonian 
Cugir SRL din Ploiești, Prahova, 
CUI 31211520,J29/943/2016, la 
Tribunalul  Prahova – dosar 
190/105/2018, termen depunere 
opoziții 10 zile de la notificare, 
termen înregistrare creanțe 13 
martie 2018, termen tabel preliminar 
02 aprilie 2018, termen tabel definitiv 
27 aprilie 2018, ședința adunării 
creditorilor 06 aprilie 2018 ora 14:30.
 
l Lichidator judiciar C.I.I. Palaș-Ale-
xandru Alina notifică deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenţei 
împotriva SC Kati Auto Classic Cars 
SRL din Ploiești, Prahova, CUI 
32310646,J29/1553/2013, la tribunalul 
Prahova – dosar 352/105/2018, 
termen depunere opoziții 10 zile de la 
notificare, termen înregistrare creanțe 
19 martie 2018, termen tabel preli-
minar 29 martie 2018, termen tabel 
definitiv 20 aprilie 2018, ședința 
adunării creditorilor 03 aprilie 2018 
ora 14:30.
 
l Administrator Judiciar C.I.I. 
Palaș-Alexandru Alina notifică 

deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC Brasitrans 
SRL din comuna Sângeru, Prahova, 
CUI 16898553,J29/2297/2004, la 
Tribunalul  Prahova – dosar 
7980/105/2017, termen înregistrare 
creanțe 12 martie 2018, termen tabel 
preliminar 02 aprilie 2018, termen 
tabel definitiv 26 aprilie 2018, 
ședința adunării creditorilor 06 
aprilie 2018 ora 14:00.

l Anunţ prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului - Sector 5. Unitatea 
Administrativ Teritorială comuna 
Platonești din judeţul Ialomiţa, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sector 
cadastral nr. 5, începând cu data de 
14.02.2018, pe o perioadă de 60 zile, 
la sediul Primăriei comunei Plato-
nești, str. Fetești, nr. 18, judeţul 
Ialomiţa, conform art. 14 alin.(1) și 
(2) din Legea Cadastrului și Publici-
tăţii Imobiliare nr. 7/1996 republicată 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Publicarea se va face și pe 
site-ul www.platonești.ro. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

l Anunț nr. iesire: 515/06.02.2018. 
Subscrisa Dinu Urse și Asociații 
SPRL, în calitate de administrator 
judiciar al SC TBNI SA, CUI 
6647627, J40/27076/1994, conform 
Încheierii de ședință din data de 
07.04.2004, pronunțată în dosarul 
1150/3/2003 de către Tribunalul 
București, Secția a VII-a Civilă, 
invită toate persoanele (foști și 
actuali salariați) care au de încasat 
drepturi salariale restante la data 
deschiderii procedurii insolvenței 
TBNI SA să se prezinte în data de 
26.02.2018 între orele 10:00-16:00 la 
sediul societății din București, B-dul 
Bucureștii Noi nr. 40, sector 1, pentru 
a le fi achitate creanțele salariale în 
conformitate cu planul de reorgani-
zare confirmat de către judecătorul 
sindic. Prezentul anunț se va publica 
în BPI și într-un ziar național de 
largă circulație fiind afișat și la sediul 
societății din București, B-dul Bucu-
reștii Noi nr.40, sector 1. Dinu Urse 
și Asociații SPRL Asociat coordo-
nator Dan Urse.

l SC ADM Rezidential SRL din 
Bragadiru, str.Libertatii 51, in cali-
tate de titular al planului "PUZ 
modificator Bragadiru, str.Nazuintei 
10 -ansamblu locuinte; S=15181mp" 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu pentru planul 
mentionat si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul Agentiei 
de Protectie a Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii 1, sector 6, luni-joi 
intre 9.00-11.00. Observatii/ comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la 
sediul A.R.P.M.B., in termen de 15 
zile de la data publicarii anuntului.

l Prin sentinţa civilă nr 504/2016 
p r o n u n ţ a t ă  i n  D o s a r  n r 

2642/265/2015 al Judecătoriei 
Năsăud, s-a admis acţiunea formu-
lată de Martău Mariana impotriva 
soţului parat Martău Gavril, astfel 
s-a dispus desfacerea căsătoriei din 
culpa comuna a soţilor, reclamanta 
să revina la numele de Dumitru, 
minorii să fie incredinţaţi spre creș-
tere și educare reclamantei, exerci-
tarea autorităţii părintești in comun 
de ambii părinţi, iar pârâtul să fie 
obligat la pensie de intreţinere in 
favoarea minorilor, in cuantum de 
462,50 lei. Fără cheltuieli de jude-
cată. Pronunţată in sedinţa publică, 
azi 23 martie 2016.

LICITAȚII  
l Anunț de participare la licitație 
pentru concesiune de bunuri propri-
etate publică în baza OU Nr. 
54/2006. 1. Informaţii generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Ileanda, 1 Decem-
brie 1918 nr 43, Ileanda, judeţul 
Sălaj, telefon 0260648607, fax 
0260648607, email prim.ileanda@
gmail.com  (persoană de contact 
Goron Maria tel 0787331736). 2. 
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: Concesionarea 
suprafeței de 3685mp teren compus 
din două parcele, situat în intravi-
lanul localității Ileanda, comuna 
Ileanda, după cum urmează: 
Parcela nr. 2 în suprafață de 480mp, 
categoria curți construcții, nr. 

cadastral 50116, situată în loc. 
Bizușa, având ca vecini : DC 34, N 
- teren proprietate privată identi-
ficat cu CF:50083 și Valea Săcăturii. 
Parcela nr. 3 în suprafață de 
3205mp, categoria curți construcții, 
nr. cadastral 50114, situată în loc. 
Bizușa, având ca vecini : Restaurant 
Bizușa, Pădure Romsilva, Valea 
Săcăturii. Terenul se află cuprins in 
Anexa nr. 34 la HG 966/2002 
privind inventarierea bunurilor care 
aparțin domeniului public al 
Comunei Ileanda în suprafață de 
3685mp, la poziția 32. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Documentația de atribuire care 
conține și caietul de sarcini se poate 
procura de la Biroul Achiziții 
Publice din cadrul Comunei 
Ileanda. 3.1. Modalitatea sau moda-
lităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Se poate intra în posesia 
documentației de atribuire și a 
caietului de sarcini, conform OU 
54/2006, art. 20 alin. 2 lit. b, punerea 
la dispoziția persoanei interesate 
care a înaintat o solicitare în acest 
sens a unui exemplar din documen-
tația de atribuire, pe suport hârtie 
și/sau pe suport magnetic. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Biroul Achiziții Publice 
din cadrul Comunei Ileanda, strada 
1 Decembrie 1918 nr.43, loc. 
Ileanda, județul Sălaj. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
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potrivit prevederilor OUG54/2006: 
Documentația de atribuire care 
include și caietul de sarcini se poate 
procura gratuit.  3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
02/03/2018, Ora 14:00  4. Informaţii 
privind ofertele: În documentația 
de atribuire care include si caietul 
de sarcini este redat explicit modul 
cum trebuie formulată oferta. 4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor: 

08/03/2018, Ora 16:00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Biroul Achiziții Publice din cadrul 
Comunei Ileanda, strada 1 Decem-
brie 1918 nr. 43, loc. Ileanda, 
județul Sălaj. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta se va depune 
într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigílate, unul exterior și unul 
interior. 5. Data și locul la care se va 

desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 09/03/2018, 
Ora 10:00, în biroul Viceprimar din 
cadrul Comunei Ileanda, strada 1 
Decembrie 1918 nr. 43, județul 
Sălaj. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Sălaj, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 12, oraș 
Zalău, județul Sălaj, tel: 0260-
611.085, fax: 0260-611.551, e-mail: 
trsj@just.ro. Plângerea prealabilă se 
adresează autorității publice în 
termen de 30 de zile de la data 
comunicării actului contestat.Acți-
unea în justiție se introduce la 
secția de contencios administrativ a 
tribunalului în a cărui jurisdicție se 
află sediul concedentului. Împo-
triva hotărârii tribunalului se poate 
declara recurs la secția de conten-
cios administrativ a curții de apel, 
conform prevederilor legale. 7. 
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 02.02.2018. 
Anuntul a fost publicat in Moni-
torul Oficial al României Partea a 
VI-a, Nr.22 Din 06.02.2018

PIERDERI  
l Declar pierdute Certificat înregis-
trare firma SC Enjoy Touring SRL, 
cu codul unic de înregistrare 
21286151 și Certificat Constatator 
512/28.09.2009.

l Pierdut legitimatie student emisa 
de Fac. Arhitectura pe numele Florea 
Zenaida Elena. Declar nula. 

l Societatea Miclasim SRL, având 
CUI: 19183855 și nr.de înregistrare: 
J36/551/09.11.2006, cu sediul social în 
localitatea Greci, str.Locomotive, 
nr.10, judeţul Tulcea, declar pierdut 
Certificatul de înregistrare seria B 
nr.1036606, emis de Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Tulcea.

l Dadan Trans Com SRL, cu sediul 
în București, Sector 3, B-dul Unirii, 
nr.59, bloc F2, scara 1, etaj 7, ap.26, 
Registrul Comerţului: J40/9394/2008, 
CUI: 23966820, anunţă pierderea 
certificatelor constatatoare emise 
pentru sediul social, sediul secundar 
și punctul de lucru. Le declarăm nule.

l Pierdut carnet de student pe 
numele Hogea Alexandru-Ionuţ, 

student al Universităţii Politehnica 
din București, Facultatea de Calcula-
toare, anul 3. Se declară nul.

l Pierdut Atestat transport marfă pe 
numele Leuca Petru Cristian, eliberat 
de Autoritatea Rutieră Română. Îl 
declar nul.

l Am pierdut legitimația de student. 
Mă numesc Baicea Ionuț-Radu și 
sunt student la Academia de Poliție. 
Dacă se va găsi de către cineva, pot fi 
contactat la numărul de telefon 
0799.564.171. Multumesc anticipat!

l SC Romrecycling SRL cu sediul în 
Şoseaua de Centură nr.41, Jilava –
Ilfov, CUI RO9578947, J23/298/2014 
declară pierdut  Registrul Unic de 
Control cu NR. 1289335 pentru 
punctul de lucru situat în Sibiu, str. 
Oţelarilor nr. 41, pe care îl declară 
nul.

l Declar pierdută autorizaţia de 
efectuare lucrări interioare, eliberată 
în anul 2001 de Primăria sectorului 5 
pentru apartamentul nr. 37, situat în 
București sector 5, Calea 13 Septem-
brie nr. 239, bloc V5, scara 1, parter, 
pe numele Biroul Notarial Andon 
Mihaela Victoria.

Subscrisa  S.C. Apollodor Group S.A. – în faliment, cu sediul în localit. 
Reșița, str. Zimbrului, nr.44, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar 
LICEV GRUP S.P.R.L., vă facem cunoscut faptul că în data de 
28.02.2018, ora 11.00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitația publică cu 
strigare privind vânzarea în bloc a următoarelor bunuri mobile: 
  8 mese TV, 16 tabureți, 15 noptiere, 16 paturi -1 persoană, 14 
saltele -1 persoana, 7 dulapuri -2 uși, 6 dulapuri mici -hol, 6 cuiere, 6 
aparte TV mici, 14 scaune (pentru sală de ședință), 2 mese de colț, 1 
colțar, 1 masă, 34 scaune (sală de mese), 7 mese (sala de mese), 1 
suport TV. Prețul total al bunurilor este 2.090 lei. 
  Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului 
judiciar la valoarea de 50 lei, până înainte cu o zi de data licitaţiei 
conform procedurilor legale. În cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate la data de 28.02.2018, următoarele licitații vor avea loc în 
14.03.2018 și 28.03.2018.
  Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o 
programare prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 
0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar. 
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      Adplanner Studio                           Str. Gh. Pop de Basesti nr. 25A, camera 2, sector 2.                             
Tel. 031.805.95.50.

Anunţuri Presa Scrisă Bd. Magheru Nr. 32-36, Anexa E, ap. 1, sector 1, 
Tel. 0767.195.285.

Argeşul Liber                                  Bd. Republicii Nr. 88, Piteşti. Tel. 0248-217.704.

Grup Licitaţii Publice SRL              Str. I.C Brătianu Nr. 135, Brăila. tel. 0757.592.586. 

Calliope SRL                                   Str. Republicii Nr. 5 Ploieşti, Tel. 0244-514.052.

Curierul de Vâlcea                         Calea lui Traian nr. 125, Bl. SOCOM, Et. 3, Rm. Vâlcea 
Tel.  0250-732.325

Coris 2000                                       B-dul Chimiei Nr. 6, bl. D2, parter, Slobozia. 
Tel. 0243.23.11.83

Genin Media                               Bucureşti. Tel. 0722.609.887

Global Impex Distribution                 Str. Muntenimii Nr. 2, Iaşi. 
Grupul De Presă Român                  Şos. Mihai Bravu nr. 3, Sector 2. Tel. 021-252.63.01
In Media SRL                                   Str. Traian Grozavescu Nr 7, Braşov. Tel. 0268-549.712
Indicativ Media                                  Str. Ing. N. Teodorescu Nr. 41, Sector 6. 

Tel. 021-311.69.80
1st Klass International                        Str. 13 Septembrie Nr. 126, bl. P34, Sector 5. 

Tel: 021-411.75.67.
Manpres Distribution                       Pţa Presei Libere, nr. 1, Corp C, Parter, Cam. 11, Sector 1 

Tel. 021.312.48 .01
Maxim                                           Bd. Carol Nr. 35. Tel. 021-314.52.01
Metropolitan Maxpress ADV               Str. Madona Dudu, Bl.8, Et.P, Cam. 6. Craiova

Tel. 0768.44.11.33
Paper Ganet                                      B-dul Timişoara nr. 35, Sector 6. Tel. 021-746.57.62

Profesional Global Press                   Bd.  Dimitrie Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. 3, ap. 69, Sector 4  
Telemedia Press                                 Str. Libertăţii Nr. 63, bloc A1- A3, Alexandria. 

Tel. 0247-317.738

Ziua Tomis                                          Str. Trandafirului Nr. 12, Constanţa. Tel. 0241-55.20.19

Anunţurile se preiau şi prin intermediul agenţiilor noastre partenere:

Sună la numerele de telefon 0741.079.105       
sau 021.208.75.01 sau scrie la adresa de      
email micapublicitate@jurnalul.ro.

Anunţul tău va fi publicat în ediţia naţională 
tipărită în maximum 24 de ore!


