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OFERTE SERVICIU
l Ești pasionat și dornic să lucrezi în 
domeniul frizerie/ coafor într-un salon 
în Anglia? Trimiteti un mail la artene-
valy@clipperscholsey.co.uk cu un CV 
sau sunați pentru mai multe infor-
m a ț i i  l a :  0 7 3 1 / 3 6 9 7 9 4 ; 
+447747033383. Salariu atractiv (de 
la 2000 Euro) pentru angajatul 
potrivit.

l Estetiqdent SRL, cu sediul în loca-
litatea Petroșani, judeţul Hunedoara, 
angajează agent de vânzări, care să 
deţină cunoștinţe minime în domeniul 
stomatologiei și tehnicii dentare. 
Relaţii la telefon 0727.099807. 

l Teatrul Mic organizeaza concurs in 
data de 02.11.2018 si 09.11.2018 
pentru ocuparea postului vacant de: 1 
post Șef Sectie Explotare scena Sala 
Teatrul Foarte Mic. Relatii suplimen-
tare la tel: 021/315.91.58, Birou 
Resurse Umane.

l SC Artifex SRL din Focsani, anga-
jeaza tehnician programare, lansare, 
urmarirea productiei in domeniul 
tricotaje. Cerinte: studii medii/ 
tehnice; vechime 5 ani intr-un rol 
similar; cunoasterea limbii italiene. 
Responsabilitati: programarea si 
urmarirea productiei masinilor de 
tricotat; controlul functionarii masi-
nilor si urmarirea corectitudinii 
programului de tricotare; controlul 
mostrei; organizarea muncii echipei 
de operatori tricotat in scopul atin-
gerii productiei si eficientei maxime. 
CV-urile se depun pana pe data de 
15.10.2018 la adresa: info@arti-
fexfashion.com, fax 0040337100218 
sau la sediul societatii din Focsani, 
Bdul Bucuresti Nr. 12.

l Colegiul Naţional „Gh.Roșca 
Codreanu”, cu sediul în localitatea 
Bârlad, strada Nicolae Bălcescu, 
nr.11, judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a funcţiei contractuale 
vacante de: secretar: 1, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 05.11.2018, ora 9.00; -Proba prac-
tică în data de 06.11.2018, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 07.11.2018, 
ora 9.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
superioare; -vechime 2 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Colegiului Naţional „Gh.Roșca 
Codreanu” Bârlad. Relaţii suplimen-
tare la sediul liceului, persoană de 
contact: Cucoș Ramona, telefon: 
0235.415.412.

l Erată la anunţul public de scoatere 
la concurs a postului vacant. Referitor 
la anunțul Institutului Național al 
Patrimoniului publicat în data de 

04.10.2018 prin care anunțam 
concursul pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de Cercetător 
Științific gradul III (conservare și 
restaurare materiale de construcție), 
contract încheiat pentru perioadă 
determinată în vederea derulării 
proiectului Implementarea și exploa-
tarea rezultatelor cercetării științifice 
în practica restaurării și conservării 
bunurilor culturale -Implement, cod 
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0878, la 
secțiunea condiții specifice se elimină 
paragraful „studii doctorale în dome-
niul de specialitate”.

l Primăria Comunei Bolintin-Deal, 
cu sediul în localitatea Bolintin-Deal, 
strada Bulevardul Republicii, nr.26, 
judeţul Giurgiu, organizează concurs, 
conform HG nr.286/23.03.2011, 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante de: 1.Guard 
(Îngrijitor primărie) -1 post vacant 
-Compartimentul administrativ; 2.
Șofer I -1 post vacant -Comparti-
mentul administrativ; 3.Muncitor 
calificat III -1 post vacant -Comparti-
ment administrarea domeniului 
public și privat. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 07.11.2018, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 07.11.2018, ora 14.00; 
-Proba interviu în data de 08.11.2018, 
ora 10.00. 1.Pentru participarea la 
concurs pentru funcţia contractuală 
de guard, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -studii 
generale absolvite de 10 clase (cu 
diplomă sau adeverinţă); -fără 
vechime în muncă. 2.Pentru partici-
parea la concurs pentru funcţia 
contractuală de șofer I, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -posesor al permisului de 
conducere categ.B, C, D, E; -studii 
privind calificarea și autorizarea în 
exercitarea profesiei (absolvent liceu 
cu diplomă bacalaureat constituie un 
avantaj), școală profesională pentru 
mecanici auto sau echivalentă, ates-
tată cu certificate, diplomă; -vechime 
în muncă minim 3 ani; -experienţă de 
lucru, inclusiv în domeniul lucrărilor 
de deszăpezire; -cunoștinţe temeinice 
de legislaţie rutieră. 3.Pentru partici-
parea la concurs pentru funcţia 
contractuală de muncitor calificat III, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii  gimna-
ziale, medii liceale/școală profesională 
în calificările: fierar-betonist, zidar, 
instalator, zugrav; -vechime în muncă 
minim 3 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Bolin-
tin-Deal, Bd.Republicii, nr.26, judeţul 
Giurgiu. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Bolintin-Deal, 
judeţul Giurgiu, Bd.Republicii, nr.26, 
judeţul Giurgiu, persoană de contact: 
Grigore Mihai-Marian, telefon: 
0246.273.074, fax: 0246.273.074, 
e-mail: clbolintindeal@yahoo.com.

l Spitalul Orășenesc Găești, cu sediul 
în localitatea Găești, strada 13 
Decembrie, nr.170, judeţul Dâmbo-
viţa, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractual 
vacante: spălătoreasă -Serviciul 
Administrativ-Deservire, număr 
posturi: 2 posturi, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 05 noiembrie 2018, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 07 noiem-
brie 2018, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 09 noiembrie 2018, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: școală 
generală; -vechime în specialitatea 
postului: fără vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orășenesc Găești. 
Relaţii suplimentare la sediul: Spital 
Orășenesc Găești, persoană de 
contact: economist Marinescu 
Gratiela, telefon: 0245.711.189, fax: 
0245.711.028.

l Spitalul Orășenesc Găești, cu sediul 
în localitatea Găesti, strada 13 
Decembrie, nr.170, judeţul Dâmbo-
viţa, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractual 
vacante: magaziner -Serviciul Admi-
nistrativ-Deservire, număr post: 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 06 noiembrie 
2018, ora 09.00; -Proba practică în 
data de 08 noiembrie 2018, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 12 noiem-
brie 2018, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea postului: 5 
ani vechime în specialitate. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orășenesc Găești. 
Relaţii suplimentare la sediul: Spital 
Orășenesc Găești, persoană de 
contact: economist Marinescu 
Gratiela, telefon: 0245.711.189, fax: 
0245.711.028.

l Anunț. Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copilului 
Buzău, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcții publice de 
execuţie vacante (perioadă nedetermi-
nată) din cadrul unui serviciu din 
structura instituţiei, astfel: serviciul 
monitorizare - compartimentul acre-
ditare/licențiere, standarde și manage-
mentul calității serviciilor sociale 
consilier, clasa I, grad profesional 
superior-1 POST. Tip concurs: Recru-
tare pe functie de execuție. Data de 
sustinere a probei scrise: 12.11.2018, 
ora 10:00. Data de susținere a inter-
viului: maxim 5 zile lucrătoare de la 
proba scrisă. Locaţia de desfășurare a 

concursului: Buzău, sediul DGASPC. 
Observaţii suplimentare: Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul DGASPC.Buzău. Condiții de 
participare: Condiţii generale: Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici (R2), cu modificările și 
completările ulterioare; Condiţii 
specifice: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă, ramura de știință:  
științe juridice, ramura de știință: 
științe administrative, ramura de 
știință: sociologie; vechime în speciali-
tatea studiilor minim 7 ani; Dosar de 
înscriere: Pentru concursul de recru-
tare (funcţii publice de conducere și 
funcţii publice de execuţie), dosarul 
va cuprinde următoarele documente, 
conform prevederilor art.49 din Hotă-
rârea Guvernului nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea și dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici,  modificată și 
completată de H.G.nr.1173/2008. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul DGASPC.Buzău și la nr.de 
telefon 0238.711051.

l Anunț. Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copilului 
Buzău, organizează concurs pentru 
ocuparea a două funcții publice de 
execuţie vacante (perioadă nedetermi-
nată) din cadrul unui serviciu din 
structura instituţiei, astfel: serviciul 
buget-compartimentul control finan-
ciar consilier, clasa I, grad profesional 
superior-două posturi. Tip concurs: 
Recrutare pe functie de execuție. 
Data de sustinere a probei scrise: 
12.11.2018, ora 10:00. Data de susți-
nere a interviului: în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise. Locaţia de desfășurare a 
concursului: Buzău, sediul DGASPC. 
Observaţii suplimentare: Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul DGASPC.Buzău. Condiții de 
participare. Condiţii generale: Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici (R2), cu modificările și 
completările ulterioare; Condiţii 
specifice: studii superioare de lunga 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, ramura de știință: 
științe economice;  vechime în specia-
litatea studiilor minim 7 ani. Dosar de 
înscriere: Pentru concursul de recru-
tare (funcţii publice de conducere și 
funcţii publice de execuţie), dosarul 
va cuprinde următoarele documente, 
conform prevederilor art.49 din Hotă-
rârea Guvernului nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea și dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici,  modificată și 
completată de H.G.nr. 1173/2008. 
Relații suplimentare se pot obține la 

sediul DGASPC.Buzău și la nr.de 
telefon 0238-711052.

l Direcţia Generală de Impozite și 
Taxe Locale Sector 6 anunţă organi-
zarea concursului pentru ocuparea 
funcţiilor  publice de execuţie vacante, 
respectiv: •2 posturi inspector, clasa I, 
grad profesional superior, în cadrul 
Serviciului Inspecție Fiscală; •1 post 
inspector, clasa I, grad profesional 
principal, în cadrul Biroului Prelu-
crarea Automată a Datelor; •1 post 
inspector, clasa I, grad profesional 
superior, în cadrul Serviciului Urmă-
rire Executare Silită Persoane Fizice; 
•1 post inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent, în cadrul Serviciului 
Economic; •1 post inspector, clasa I, 
grad profesional superior, în cadrul 
Compartimentului Încasări Centrul 1 
din subordinea Serviciului Constatare 
Impunere Persoane Fizice Centrul 1; 
•1 post inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant, în cadrul Comparti-
mentului Insolvabilitate Persoane 
Juridice din subordinea Serviciului 
Urmărire Executare Silită Persoane 
Juridice. Desfășurarea concursului: 
•Proba suplimentară de verificare a 
cunoștinţelor de operare pe calcu-
lator- nivel avansat- 12.11.2018, ora 
10.00; •Proba scrisă- 14.11.2018, ora 
10.00; •Interviul- data și ora vor fi 
comunicate ulterior. Locul organizării 
probei suplimentare și a probei scrise: 
sediul D.G.I.T.L. Sector 6, situat în 
Str. Drumul Taberei, nr. 18, Sector 6, 
București. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 zile 
de la data apariției anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III a, respectiv în intervalul 
11.10.2018- 30.10.2018. Coordonate 
de contact pentru primirea dosarelor 
de concurs: -adresa de corespondență- 
Str. Drumul Taberei, nr. 18, Sector 6, 
B u c u r e ș t i ;  - t e l e f o n /  f a x - 
021.413.77.90/ 021.413.77.89; -telefon 
Biroul Resurse Umane- 0374.817.720; 
-e-mail: biroul.resurseumane@taxelo-
cale6.ro; -persoană de contact: 
Gheorghe Alina- Inspector, Biroul 
Resurse Umane. Selecția dosarelor de 
concurs are loc în termen de 5 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului 
de depunere a dosarelor, respectiv 
06.11.2018 și rezultatul acesteia se va 
afișa la sediul instituției și pe pagina 
de internet www.taxelocale6.ro. 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Dosarul de înscriere depus de către 
candidați la concurs, va conține în 
mod obligatoriu următoarele docu-
mente: a) formularul de înscriere 
(disponibil și pe site-ul instituţiei); b) 
curriculum vitae, modelul comun 
european; c) copia actului de identi-
tate; d) copii ale diplomelor de studii, 
certificatelor și altor documente care 
atestă efectuarea unor specializări și 
perfecționări; e) copia carnetului de 
muncă și după caz, a adeverinței 
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eliberate de angajator pentru peri-
oada lucrată, care să ateste vechimea 
în muncă și, după caz, în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcției 
publice; f) copia adeverinței care 
atestă starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului; g) 
cazierul judiciar; h) declarația pe 
propria răspundere sau adeverința 
care să ateste calitatea sau lipsa cali-
tății de lucrător al Securității sau 
colaborator al acesteia. Actele mai sus 
menționate, se prezintă în copii legali-
zate sau copii însoțite de documente 
originale și se certifică pentru confor-
mitatea cu originalul de către secre-
tarul comisiei de concurs. Condițiile 
de participare la concurs, bibliografia 
și atribuțiile prevăzute în fișa postului, 
se afișează la sediul D.G.I.T.L. Sector 
6 și pe pagina de internet www.taxelo-
cale6.ro. Condiții de participare 
pentru posturile de inspector, clasa I, 
grad profesional superior – Serviciul 
Inspecție Fiscală: -Studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în știinţe economice; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice 
de execuție, inspector- grad profesi-
onal superior- minim 7 ani; -Cunoș-
tințe de operare pe calculator- nivel 
avansat. Condiții de participare 
pentru postul de inspector, clasa I, 
grad profesional principal- Biroul 
Prelucrarea Automată a Datelor: 
-Studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul știinţelor inginerești; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice 
de execuție, inspector- grad profesi-
onal principal- minim 5 ani; -Cunoș-
tințe de operare pe calculator- nivel 
avansat. Condiții de participare 
pentru postul de inspector, clasa I, 
grad profesional superior- Serviciul 
Urmărire Executare Silită Persoane 
Fizice: -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în știinţe economice; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice de execuție, 
inspector- grad profesional superior- 
minim 7 ani. -Cunoștințe de operare 
pe calculator- nivel avansat. Condiții 
de participare pentru postul de 
inspector, clasa I, grad profesional 
asistent - Serviciul Economic: -Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în știinţe 
economice; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice de execuție, inspector- grad 
profesional asistent- minim 1 an; 
-Cunoștințe de operare pe calculator– 
nivel avansat. Condiții de participare 
pentru postul de inspector, clasa I, 

grad profesional superior- Comparti-
mentul Încasări Centrul 1 din subor-
dinea Serviciului  Constatare 
Impunere Persoane Fizice Centrul 1: 
-Studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în știinţe economice; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice de execuție, 
inspector- grad profesional superior- 
minim 7 ani; -Cunoștințe de operare 
pe calculator - nivel avansat. Condiții 
de participare pentru postul de 
inspector, clasa I, grad profesional 
debutant- Compartimentul Insolvabi-
litate Persoane Juridice din subor-
dinea Serviciului Urmărire Executare 
Silită Persoane Juridice: -Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în dome-
niul știinţelor sociale; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice de execuție, 
inspector- grad profesional debutant– 
nu este cazul; -Cunoștințe de operare 
pe calculator- nivel avansat.

l Privind organizarea concursului 
pentru ocuparea următoarelor funcții 
publice vacante din Ministerul Justi-
ţiei și din Institutul Național de 
Criminologie. Ministerul Justiției 
organizează concurs pentru ocuparea 
unor funcții publice vacante din 
cadrul aparatului propriu și din 
cadrul Institutului Național de Crimi-
nologie. Funcțiile publice vacante 
pentru care se organizează concursul 
sunt următoarele: 1.Ministerul Justi-
ției: -1 post -consilier, clasa I, gradul 
asistent -Direcția de prevenire a 
criminalității; -1 post -consilier, clasa 
I, gradul superior -Serviciul profesii 
juridice conexe; -1 post -consilier, 
clasa I, gradul superior -Serviciul  
financiar-contabilitate -Direcția finan-
ciar-contabilă;-1 post -consilier, clasa 
I, gradul principal -Direcția tehno-
logia informației; -5 posturi -consilier, 
clasa I, gradul asistent -Direcția 
tehnologia informației -Serviciul 
Centrul suport pentru utilizatorii 
sistemului de management al resur-
selor; -1 post -consilier, clasa I, gradul 
principal -Direcția investiții - Servi-
ciul achiziții publice. 2.Institutul 
Național de Criminologie: -3 posturi 
- consilier, clasa I, gradul superior 
-Serviciul cercetare; -1 post -consilier, 
clasa I, gradul asistent -Biroul econo-
mico -financiar și administrativ. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Ministerului Justiţiei din București, 
strada Apolodor, nr. 17, sector 5, și va 
consta în: -proba scrisă; -interviu. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
13.11.2018, începând cu ora 10.00. 
Condiţii generale de participare la 
concurs: Candidaţii trebuie să înde-
plineasca condiţiile privind ocuparea 
funcţiilor publice, prevăzute de art.54 
din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și condiţiile 
minime de vechime în specialitatea 
studiilor necesare participării la 
concurs, prevăzute la art.57 alin. (5) 
din același act normativ, respectiv: „a) 
un an în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice, 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie de grad profesional asistent 
din clasa I, 8 luni pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie de grad 
profesional asistent din clasa a II-a 
sau 6 luni pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie de grad profesi-
onal asistent din clasa a III-a; b) 5 ani 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice, pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie de grad profesional prin-
cipal; c) 7 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice, 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie de grad profesional supe-
rior.” Condiții specifice de participare 
la concurs: A. Ministerul Justiției: 1.
Direcția de prevenire a criminalității 
-consilier, clasa I, gradul asistent (1 
post). Condiții de studii și alte condiții 
și cerințe specifice: -studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în științe 
economice; -cunoștințe de limba 
engleză, cel puţin la nivel mediu, 
dovedite prin prezentarea unui 
atestat /diploma /certificat privind 
cunoștințele de limbă engleză; -cunoș-
tințe foarte bune de operare PC, 
dovedite prin prezentarea unui 
atestat /diploma /certificat privind 
cunoștințele de operare calculator. 2.
Serviciul profesii juridice conexe 
-consilier, clasa I, gradul superior (1 
post); Condiții de studii și alte condiții 
și cerințe specifice: -Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în una din 
următoarele specializări /programe de 
studii: informatică, informatică apli-
cată, inginerie electrică și calcula-
toare, informatică aplicată în 
inginerie electrică, energetică și 
tehnologii informatice, tehnologii și 
sisteme de telecomunicaţii, reţele și 
software de telecomunicaţii, comuni-
caţii pentru apărare și securitate, 
calculatoare, tehnologia informaţiei, 
calculatoare și sisteme informatice 
pentru apărare și securitate naţională, 
ingineria informaţiei, automatică și 
informatică aplicată, ingineria și 
securitatea sistemelor informatice 
militare, informatică industrială, 
matematică și informatică aplicată în 
inginerie, cibernetică economică, 
informatică economică. -Cunoștințe 
avansate de: -configurare și adminis-
trare rețele LAN, WAN, internet, 
intranet și VPN; -instalare, configu-
rare și administrare sisteme de 
operare Windows 7/8/10 și Windows 
Server 2008/2012; -instalare și admi-
nistrare SQL Server 2008/2012/2014; 
-administrarea și întreținerea bazelor 
de date SQL. 3.Direcția financiar 

contabilă, Serviciul financiar -contabi-
litate -consilier, clasa I, gradul supe-
rior (1 post). -Condiții de studii și alte 
condiții și cerințe specifice: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în științe 
economice; -cunoștințe de limba 
engleză, cel puţin la nivel mediu, 
dovedite prin prezentarea unui 
atestat /diploma /certificat privind 
cunoștințele de limbă engleză. 4.
Direcția tehnologia informației– 
consilier, clasa I, gradul principal (1 
post.Condiții de studii și alte condiții 
și cerințe specifice: -Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în una din 
următoarele specializări /programe de 
studii: informatică, informatică apli-
cată, inginerie electrică și calcula-
toare, informatică aplicată în 
inginerie electrică, energetică și 
tehnologii informatice, tehnologii și 
sisteme de telecomunicaţii, reţele și 
software de telecomunicaţii, comuni-
caţii pentru apărare și securitate, 
calculatoare, tehnologia informaţiei, 
calculatoare și sisteme informatice 
pentru apărare și securitate naţională, 
ingineria informaţiei, automatică și 
informatică aplicată, ingineria și 
securitatea sistemelor informatice 
militare, informatică industrială, 
matematică și informatică aplicată în 
inginerie, cibernetică economică, 
informatică economică. -Cunoștințe 
avansate de: -instalare și administrare 
SQL Server 2008/2012/2014; -admi-
nistrarea și întreținerea bazelor de 
date SQL; -limbaje de programare, 
e.g., C/C++, C#, .NET, XML, 
XHTML, CSS, JavaScript etc.; 
-programare multi-thread, multi-pro-
cess, aplicații client-server; -metodo-
logii și tehnici de programare 
(SCRUM, DevOps etc.) și instru-
mente specifice (de script-ing, i.e., 
Powershell, de testare, de integrare 
continuă și raportare, de asigurare a 
integrității și securității datelor etc.). 
5.Direcția tehnologia informației, 
Serviciul Centrul de suport pentru 
utilizatorii sistemului de management 
al resurselor -consilier, clasa I, gradul 
asistent (5 posturi). -Condiții de studii 
și alte condiții și cerințe specifice: 
-Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în una din următoarele specializări /
programe de studii: informatică, 
informatică aplicată, inginerie elec-
trică și calculatoare, informatică 
aplicată în inginerie electrică, energe-
tică și tehnologii informatice, tehno-
logii și sisteme de telecomunicaţii, 
reţele și software de telecomunicaţii, 
comunicaţii pentru apărare și securi-
tate, calculatoare, tehnologia infor-
maţiei, calculatoare și sisteme 
informatice pentru apărare și securi-
tate naţională, ingineria informaţiei, 
automatică și informatică aplicată, 

ingineria și securitatea sistemelor 
informatice militare, informatică 
industrială, matematică și informa-
tică aplicată în inginerie, cibernetică 
economică, informatică economică. 
-Cunoștințe avansate de: -arhitectura 
calculatoarelor; -instalare, configu-
rare și exploatare echipamente perife-
rice (imprimante, scannere etc.); 
-diagnosticare defecte pentru PC-uri, 
periferice și alte echipamente de 
comunicații; -configurare și adminis-
trare rețele LAN, WAN, internet, 
intranet și VPN; -instalare, configu-
rare și administrare sisteme de 
operare Windows 7/8/10 și Windows 
Server 2008/2012; -instalare și utili-
zare suită MS Office 2010/2013/2016 
(Word, Excel, Access etc.). 6.Direcția 
investiții -Serviciul achiziții publice- 
consilier, clasa I, gradul principal (1 
post). Condiții de studii și alte condiții 
și cerințe specifice: -Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în științe 
economice, juridice sau administrație 
publică; -cunoștințe de limba engleză, 
cel puţin la nivel mediu, dovedite prin 
prezentarea unui atestat /diploma /
certificat privind cunoștințele de 
limbă engleză; B. Institutul Național 
de Criminologie: 1.Serviciul cercetare 
- consilier, clasa I, gradul superior (1 
post). Condiții specifice: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în dome-
niul sociologie, specializarea socio-
logie. 2.Serviciul cercetare -consilier, 
clasa I, gradul superior (1 post). 
Condiții de studii și alte condiții și 
cerințe specifice: -Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
psihologie, specializarea psihologie. 
3.Serviciul cercetare - consilier, clasa 
I, gradul superior (1 post). Condiții 
specifice: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul științe econo-
mice -specializare statistică și previ-
z i u n e  e c o n o m i c ă .  4 . B i r o u l 
economico-financiar și administrativ- 
consilier, clasa I, gradul asistent (1 
post). -Condiții de studii și alte 
condiții și cerințe specifice: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în una din 
următoarele specializări /programe de 
studii: informatică, informatică apli-
cată, inginerie electrică și calcula-
toare, informatică aplicată în 
inginerie electrică, energetică și 
tehnologii informatice, tehnologii și 
sisteme de telecomunicaţii, reţele și 
software de telecomunicaţii, comuni-
caţii pentru apărare și securitate, 
calculatoare, tehnologia informaţiei, 
calculatoare și sisteme informatice 
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pentru apărare şi securitate naţională, 
ingineria informaţiei, automatică şi 
informatică aplicată, ingineria şi 
securitatea sistemelor informatice 
militare, informatică industrială, 
matematică şi informatică aplicată în 
inginerie, cibernetică economică, 
informatică economică. -Cunoştințe 
avansate de: -arhitectura calculatoa-
relor; -instalare, configurare şi exploa-
tare  echipamente  per i fer ice 
(imprimante, scannere etc.); -diagnos-
ticare defecte pentru PC-uri, perife-
r ice  ş i  a l te  echipamente  de 
comunicații; -configurare şi adminis-
trare rețele LAN, WAN, internet, 
intranet şi VPN; -instalare, configu-
rare şi administrare sisteme de 
operare Windows 7/8/10 şi Windows 
Server 2008/2012; -instalare şi utili-
zare suită MS Office 2010/2013/2016 
(Word, Excel, Access etc.). Candidaţii 
pot depune dosarele de înscriere în 
termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Informaţiile 
privind documentele necesare pentru 
înscriere, tematica şi bibliografia de 
concurs se afişează la sediul Ministe-
rului Justiţiei, precum şi pe pagina de 
Internet www.just.ro, secţiunea 
”Cariere”.  Coordonate de contact: 
-adresa de corespondență: Ministerul 
Justiţiei (Direcţia resurse umane), etaj 
2, camera 6, str. Apolodor nr.17, sector 
5 ,  B u c u r e ş t i ;  - t e l e f o n / f a x : 
037.204.1182 şi 037.204.1166/fax 
037.204.1175; -e-mail: dru@just.ro; 
-persoană de contact şi funcția 
publică deținută: Tamara Harez, 
consilier -tel. 037.204.1166, Ines Chir-
culescu, expert -tel. 037.204.1182, 
Andrei Mihai -tel. 037.204.1171 
(pentru INC).

l Societate comercială cu sediul în 
Bucureşti, sector 2, angajează lucrător 
comercial pentru punctul de lucru din 
Bulevardul Basarabia, studii medii, 
cunoştinţe de limba engleză. Telefon: 
0727895004.

l Tunari Salubrizare -Ilfov organi-
zează în data de 17.10.2018 concurs 
recrutare pentru 1 muncitor necali-
f i c a t  s i  1  ş o f e r.  D e t a l i i  l a 
021/424.43.62.

CITAȚII
l POPA VASILE CACAILA ESTE 
CITAT IN 18.10.2018 LA JUDECA-
TORIA TURDA IN DOSAR CIVIL 
5459/328/2017 PENTRU SUCCE-
SIUNE.

l Numitul Motriuc Nicolae, domici-
liat in Suceava, strada Prieteniei nr. 
2A, bl. 27, sc. A,et. 4, ap. 13 este 
chemat la 24 octombrie 2018 la Tribu-

n a l u l  S u c e a v a ,  d o s a r 
5643/314/2015,apel contestatie la 
executare, in calitate de intimat.

l Varzari Mariana, Boldan Florin, 
Boldan Gheorghe şi 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, ieşire din indiviziune. 
Termen 30 octombrie 2018.

l Se citează pârâtul Boloca Mircea 
Marian, cu ultimul domiciliu în 
Petroşani, str. Vişinilor, nr. 10, jud. 
Hunedoara, la Judecătoria Vaslui, 
pt.termenul din 12 decembrie 2018, în 
dosarul 1661/333/2018, obiect partaj, 
în contradictoriu cu reclamanții 
Pintilie Dumitru şi Pintilie Maria.

l Numitul Drescanu Adrian-Daniel, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
mun.Botoşani, Ale.Teodor Calimachi, 
nr.6, Sc.B, Et.1, Ap.6, județul Boto-
şani şi reşedința situată în Mun.Iaşi, 
Ale.Mihail Sadoveanu, nr.6, Bl.A2, 
este citat la Tribunalul Bucureşti- 
Secția a VI-a Civilă, în data de 
18.10.2018, ora 09.00, Completul 
C11-fond, Camera E 26, în calitate de 
intervenient,  în dosarul civil 
nr.35240/3/2017, având ca obiect 
„daune delictuale”.

l Numitul Pasare Vasile, din 
Comuna Izvoarele, jud.Prahova, este 
rugat sa se prezinte in 15.10.2018 la 
Judecatoria Valenii de Munte, in dos. 
civ. 4556/331/2017, ce are ca obiect 
hotarare ce tine loc de act autentic.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numiții: Beşliu 
Florina Cristina, domiciliată în oraş 
Călimăneşti, str. Constantin Dobro-
geanu Gherea, nr. 40, județul Vâlcea, 
în calitate de intimată, în dosarul civil 
nr. 2229/90/2018, cu termen de jude-
cată în data de 19.10.2018, având ca 
obiect menținerea măsurii de 
protecție, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea; Marin Constantin Irinel, 
domiciliat în oraş Călimăneşti, str. 
Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 
36, județul Vâlcea, în calitate de 
int imat,  în  dosarul  c iv i l  nr. 
2267/90/2018, cu termen de judecată 
în data de 19.10.2018, având ca obiect 
menținerea măsurii de protecție, aflat 
pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Somaţie. Se aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi că petentul Comsa 
Adrian a solicitat Judecătoriei Braşov 
să se constate că a dobândit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate 
asupra cotei de 1/2 din imobilul teren, 
situat în jud. Braşov, localitatea 
Ghimbav, str. Avram Iancu, nr. 311, 
înscris în CF nr. 103475, sub nr top. 
55 grădină în suprafaţă de 407 mp. 
Persoanele interesate sunt invitate să 
facă opoziţie la cererea formulată de 

petentul Comsa Adrian, la Judecă-
toria Braşov în termen de 30 de zile 
de la data afişării şi publicării 
prezentei somaţii, cu menţiunea că 
instanţa va păşi la judecarea cererii, 
în cazul în care nu se va formula 
opoziţie. Somaţia face parte inte-
grantă din încheierea pronunţată la 
data de 26.09.2018 în dosarul civil nr. 
10823/197/2018, cu termen de jude-
cată la data de 28.11.2018.

l Numiţii Găină Nelu, domiciliat în 
Bucureşti, Bd. Camil Ressu nr. 76, bl. 
S1B-S1C, sc. 1, ap. 11, sector 3 şi fără 
forme legale în com. Albeşti, str. 
Dealului nr. 2, jud. Ialomiţa şi Oprea 
Elena, domiciliată în Bucureşti, str. 
Petre Ispirescu nr. 27, bl. M199, sc. 1, 
ap. 4, sector 5 şi fără forme legale 
Bucureşti, str. Prisaca Dornei nr. 8, bl. 
D6, sc. 1, apt. 222, sector 3, sunt citaţi 
la Tribunalul Bucureşti -Secţia a II-a 
Contencios Administrativ şi Fiscal în 
ziua de miercuri, 24.10.2018, ora 
08:30, Complet C3 Fond-CA, camera 
223, în calitate de chemaţi în garanţie 
în dosarul nr. 27035/3/2017, având ca 
obiect pretenţii suma de 259326,37 lei, 
cerere formulată de către S.C. 
Eastern Europe Logistics & Manage-
ment S.R.L, în calitate de reclamantă, 
în contradictoriu cu Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Ilfov, în calitate de 
pârâtă.

l Bonchis Emilia, reclamanta in 
dosar nr. 1659/265/2018 al Judecato-
riei Nasaud, cheama in judecata 
paratii Grapini Octavia, Pacurariu 
Ovidiu, Pacurariu Horatiu, Pacurariu 
Enea, Pacurariu Olimpia, pentru data 
de 13 noiembrie 2018.

l Danciu Matroana, reclamanta in 
dosar nr. 1658/265/2018 al Judecato-
riei Nasaud, cheama in judecata 
paratii Dragota Nechita, Dragota 
Varvara, Dragota Antonia, pentru 
data de 13 noiembrie 2018.

l Lorintiu Lucretia, apelanta in 
Dosar nr. 1136/265/2017 al tribuna-
lului Bistrita-Nasaud, cheama in 
Judecata paratii Nicolae olariu, Olar 
Ioan, Olariu Zenobie, Olariu Tecla n. 
Toncan, pentru data de 06 noiembrie 
2018.

DIVERSE  
l Andrei Ioan IPURL notifica deschi-
derea procedurii generale de insolventa 
fata de debitoarea Ceravas Construct 
SRL cu sediul în Ploieşti, Str. Bahlu-
iului, nr. 17, bl. 161B, sc. A, parter, ap. 4, 
camera 1, județul Prahova, dosar nr. 
2726/105/2018, Tribunalul Prahova. 
Termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor 
23.11.2018; termen tabel preliminar: 
12.12.2018; termen tabel definitiv: 
07.01.2019; data sedintei adunarii credi-
torilor 17.12.2018, ora si locul urmand a 
fi stabilite de administratorul judiciar 
provizoriu, care va convoca toti credi-
torii debitoarei.

l Delgaz Grid S.A. titular al proiec-
tului „Inlocuire conducte si bransa-
mente gaze naturale presiune redusa 
- strada Liceului, localitatea Alba 
Iulia”, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de inca-
drare de catre APM Alba, in cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului*) si de evaluare 
adecvata, - fara evaluarea impactului 
asupra mediului pentru proiectul 
„Inlocuire conducte si bransamente 
gaze naturale presiune redusa - strada 
Liceului, localitatea Alba Iulia”, 
propus a fi amplasat in Loc. Alba 
Iulia, jud. Alba. Proiectul deciziei de 
incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la sediul 
APM Alba, din Alba- Iulia, str. Lale-
lelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre 
orele 8-16.30, si vineri intre orele 8 - 
14, precum si la urmatoarea adresa de 
internet: apmab.anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de inca-
drare in termen de 5 zile de la data 
publicarii prezentului anunt, pana la 
data de 16.10.2018.

l Arhiepiscopia Craiovei titular al 
planurilor: 1. “Amenajament Silvic 
UP I Arhieoiscioia Craiovei,  localizat 
pe raza localităţilor Mischii, Drăgo-
teşti, Maglavit, Calafat, Drănic, Apele 
Vii, judeţul Dolj şi localitățile 
Tismana,  Crasna,  Turceni, județul 
Gorj”, 2. “Amenajament Silvic UP III 
Maglavit, localizat pe raza localităţii 
Maglavit,  judeţul Dolj, 3. “Amenaja-
ment Silvic UP IV Perişor, localizat 
pe raza localităţilor Perişor şi Goieşti, 
judeţul Dolj”, vă invită să participați 
la dezbaterea publică ce va avea loc în 
data de 03.12.2018, ora 13:00 la sediul 
APM Dolj, Mun. Craiova, Str. Petru 
Rareş, Nr. 1, Județul Dolj. Documen-
tațiile pot fi consultate la sediul APM 
Dolj, Mun. Craiova, Str. Petru Rareş, 
Nr. 1, Județul Dolj, pe site-ul APM 
Dolj http://apmdj.anpm.ro. şi la sediul 
Ocolului Silvic Gorj, Sat Corneşti, 
Comuna Băleşti, Nr 284A, Judetul 
Gorj. Autoritățile participante din 
județele Dolj şi Gorj: (autoritatea 
competentă pentru protecția 
mediului, cele din domeniul sănătății, 
precum şi cele implicate în proce-
dură) - Instituția Prefectului Jude-
țului, Consiliul Județean, Direcția de 
Sănătate Publică, Direcția Silvică, 
Administrația Bazinaşă Apă Jiu, 
Sistemul de Gospodărire a Apelor, 
Comisariatul Județean al Gărzii de 
Mediu, Inspectoratul Teritorial de 
Muncă, Direcția pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală, Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență ʺOlteniaʺ, 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, Oficiul Județean pentru 
Studii Pedologice şi Agrochimice, 
Oficiul Fitosanitar, Agenția pentru 
Protecția Mediului Dolj (şi în calitate 
de custode al ariei natural protejate 
ROSCI0202 Silvostepa Olteniei), SC 
Butterfly Effect SRL custode al ariilor 
naturale protejate ROSPA0074 
Maglavit şi ROSCI0128 Nordul 

Gorjului de Est, WWF Programul 
Dunăre Carpați România şi Socie-
tatea Ornitologică Română custode al 
ariei naturale protejate ROSCI0299 
Dunărea la Gârla Mare-Maglavit, 
Consiliul Județean Dolj custode al 
ariilor naturale protejate ROSCI0045 
Coridorul Jiului, ROSPA0023 
Confluența Jiu-Dunăre, Asociația 
Camera de Comerț şi Industrie 
România Japonia custode al ariei 
natural protejate ROSCI0129 Nordul 
Gorjului de Vest, Direcția Silvică Dolj 
custode al ariei natural protejate 
ROSCI0039 Ciuperceni-Desa.

l SC Rewe Romania SRL, cu sediul 
in judetul Ilfov, localitatea Stefanestii 
de Jos, Str.Busteni, nr.7, cod postal 
077175, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii pentru 
obtinerea Autorizatiei de Mediu nece-
sara functionarii Punctului de lucru 
din Bucuresti, sector 6, Bd.Timisoara, 
nr.8-10. Informatiile privind potenti-
alul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate, 
iar eventualele sugestii si contestatii 
se pot depune in scris, sub semnatura 
si cu date de identificare, la sediul 
APM.Bucuresti, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, Bucuresti.

SOMAȚII  
l Avand in vedere ca prin actiunea 
civil ace face obiectul dosarului nr. 
11875/55/2018 al Judecatoriei Arad, 
petentul Ioanovits Gheorghe, solicita 
dobandirea prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate asupra imobilului 
inscris in CF nr. 312215 Pecica (nr. 
vechi 2391), cu nr. top 1542/a-4, 
situate in Peica, compus din teren 
Intravilan in suprafata de 407 mp. 
Invitam pe cei interesati sa faca 
opozitie fata de aceasta actiune, in 
termen de o luna de la afisarea 
prezentei somatii, in caz contrar 
urmand a se trece la judecarea cauzei. 
Termen de judecata fixat in cauza: 20 
noiembrie 2018.

l Se aduce la cunoştință celor intere-
sați că reclamanta Radbâță Cristina, 
domiciliată în mun. Braşov, Aleea 
Mercur, nr. 2, bl. 29, sc. A, jud. Braşov, 
cu domiciliul ales la Cabinet de 
Avocat Sasu Horațiu Valentin, în 
mun. Braşov, str. Mircea cel Bătrân 
nr. 39, bl. 51, ap. 22, jud. Braşov, în 
contradictoriu cu pârâții Oancea 
Sabin Vichente, cu domiciliul în sat 
Șercăița, nr. 242, jud. Braşov, Trif 
Adrian, cu domiciliul în Șercăița, nr. 
244, jud. Braşov, Piticaş Anca 
Teodora, cu domiciliul în Șercăița nr. 
235, jud. Braşov, Unitatea Adminis-
trativ Teritorială Șinca, cu sediul în 
Șinca Veche nr. 314, jud. Braşov, 
Debu Dumitru Vichente, cu domici-
liul în Șercăița nr. 240, jud. Braşov şi 
Oancea Elena, cu domiciliul în 
Șercăița Nr. 242, jud. Braşov, a soli-
citat să se constate că a dobândit 
dreptul de proprietate asupra cotei de 
140/336 din imobilul înscris în CF nr. 
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101670 Șercăița, nr. top 15, 16, prin 
uzucapiune, să se dispună rectificarea 
suprafeței de la 828 mp la 956 mp. 
Persoanele interesate pot să facă 
opoziție la Judecătoria Făgăraș în 
termen de o lună de la data afișării și 
publicării prezentei somații.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. Subscrisa Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu 
sediul ales in Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, 
CUI: 38704372, RFO II -0918, prin 
reprezentant asociat coordonator 
Serban Valeriu, in calitate de adminis-
trator judiciar al debitoarei  SC Grand 
Auto Mall SRL cu sediul Dr. Tr. 
Severin, str. Calomfirescu nr.5, bl.C4, 
sc.1, ap.4, jud.Mehedinti, J25/96/2013, 
CUI: 313164605, conform Incheierii 
de sedinta din data de 05.09.2018, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, 
Secţia a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
1882/101/2018, în temeiul art. 53 alin. 
(1)  și art.  58 alin. (1) lit. g)  din Legea 
85/2014, convoacă Adunarea Gene-
rală a Asociatilor S.C. Grand Auto 
Mall S.R.L. care se va desfășura în 
data de 09.11.2018, ORA 1200, la 
sediul ales al administratorului judi-
ciar Consultant Insolventa SPRL 
Filila Timis din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinți. 
Ordine de zi: 1.Desemnarea unui 
administrator special care să repre-
zinte interesele societății și ale asocia-
tilor și care să participe la procedura 
de insolventa/ faliment a debitorului 
SC Grand Auto Mall SRL, precum și 
stabilirea retribuției acestuia. Accesul 
Asociatilor la Adunarea Generală se 
face în baza procurii speciale acordată 
persoanei fizice/juridice care îi repre-
zintă. Asociatii Societății au posibili-
tatea de a vota prin corespondență. În 
acest sens, pe baza convocatorului, 
acționarii vor prezenta, în forma 

scrisă, sub semnătură și cu aplicarea 
ștampilei, comentariile și poziția lor 
cu privire la fiecare aspect de pe 
ordinea de zi. Administrator judiciar, 
Consultant Insolvență S.P.R.L. Filiala 
Timis prin Asociat coordonator - ec.  
Valeriu Serban.

l Convocator. Subscrisa Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis cu 
sediul ales in Dr.Tr.Severin, str. 
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, 
CUI 38704372, RFO II - 0918, prin 
reprezentant Serban Valeriu, in cali-
tate de administrator judiciar al debi-
toarei  SC P & G Util Confort SRL cu 
sediul in Dr.Tr.Severin, str. Adrian 
nr.176, cam.4, jud.Mehedinti, 
J25/253/2014, CUI 33600052, 
conform Incheierii de sedinta din 
camera de consiliu din data de 
17.09.2018, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II - a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în 
dosarul nr. 726/101/2018*, în temeiul 
art. 53 alin. (1)  și art.  58 alin. (1) lit. 
g)  din Legea 85/2014, convoacă 
Adunarea Generală a Asociatilor S.C. 
P & G Util Confort S.R.L. care se va 
desfășura în data de 09.11.2018, ora 
14:00, la sediul ales al administrato-
rului judiciar Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis din Dr.Tr.Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
dinți. Ordine de zi: 1.Desemnarea 
unui administrator special care să 
reprezinte interesele societății și ale 
asociatilor și care să participe la 
procedura de insolventa/ faliment a 
debitorului SC P & G Util Confort 
SRL, precum și stabilirea retribuției 
acestuia. Accesul Asociatilor la 
Adunarea Generală se face în baza 
procurii speciale acordată persoanei 
fizice/juridice care îi reprezintă. Asoci-
atii Societății au posibilitatea de a 
vota prin corespondență. În acest 
sens, pe baza convocatorului, acțio-
narii vor prezenta, în forma scrisă, 
sub semnătură și cu aplicarea ștam-

pilei, comentariile și poziția lor cu 
privire la fiecare aspect de pe ordinea 
de zi. Administrator judiciar, Consul-
tant Insolvență S.P.R.L. Filiala Timis 
prin ec. Valeriu Serban.

LICITAȚII  
l SC Auto Ro SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a urmato-
rului bun mobil aflat in patrimoniul 
debitoarei, si anume: Autoutilitara 
Volkswagen LT 46, nr. inmatriculare 
PH-08-ZDA, an fabricatie 2002, la 
pretul de 6.750 lei (fara TVA). Pretul 
de pornire al licitatiei este cel stabilit 
in raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 
si in conformitate cu Adunarea Credi-
tori lor din 29.08.2018 si  din 
13.06.2018. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 17.10.2018, 
24.10.2018, 31.10.2018, 07.11.2018 si 
14.10.2018 orele 13.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a urmatoa-
relor bunuri mobile aflate in patrimo-
niul debitoarei si anume: Fiat Doblo, 
nr. inmatriculare PH-12-VDB, an 
fabricatie 2006, la pretul de 4.450 lei 
(fara TVA), Seat Altea nr. inmatricu-
lare PH-13-JYJ, an fabricatie 2005, la 
pretul de 7.800 lei (fara TVA), Seat 
Altea nr. inmatriculare PH-13-JNX, an 
fabricatie 2005, la pretul de 8250 lei 
(fara TVA). Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 50 % din cel stabilit in 
raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 si 
in conformitate cu Adunarea Credito-
rilor din 08.05.2018. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de: 
17.10.2018, 24.10.2018, 31.10.2018, 
07.11.2018 si 14.10.2018, orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului judiciar, cat 
si la telefon 0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar 

anunta vanzarea la licitatie stocului 
de piese auto si bunuri mobile aflat in 
patrimoniul debitoarei si anume: 
amortizoare, set centura, axiale, 
discuri de frana, suport cutie de 
viteza, biele, cap bara, legatura axal, 
bara directie, bielelte de directie, 
bielete reglabile, brate, bucse, pipe 
bielete, covorase, brate suspensie, 
placa ambreaj, pivoturi, placute de 
frana, saboti de frana, filtre, filtre aer, 
filtre pompe de ulei, filtre benzina, 
filtre pentru motor, fise bujii, furtune 
de frana, oranemt de frana de levier, 
de antena, ornament banda, orna-
mente levier, set ochi pisica, set 
pedale, set tuning, huse, covorase, 
carpete, pentru diverse tipuri de auto-
turisme, la pretul de 145.129,5 lei 
(fara TVA). Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 50% din cel stabilit 
in raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 
si in conformitate cu Adunarea Credi-
torilor din 08.05.2018. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
17.10.2018, 24.10.2018, 31.10.2018, 
07.11.2018 si 14.10.2018 orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului judiciar, 
cat si la telefon 0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a urmato-
rului bun imobil aflat in patrimoniul 
debitoarei: Teren intravilan in supra-
fata de 965 mp, situat in orasul 
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71, 
compus din suprafata de 347 mp, 
inscrisa in CF nr.5127 a localitatii 
Comarnic, suprafata de 193 mp 
inscrisa in CF nr.5125 a localitatii 
Comarnic, suprafata de 425 mp 
inscrisa in CF nr.1007 a localitatii 
Comarnic. Terenul intravilan in 
suprafata de 965 mp, situat in orasul 
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71 cu 
componenta mentionata mai sus se 
vinde la pretul de 15.900 lei (fara 
TVA). Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 
si in conformitate cu Adunarea Credi-
torilor din 08.05.2018. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
17.10.2018, 24.10.2018, 31.10.2018, 

07.11.2018 si 14.10.2018, orele 13.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului judiciar, 
cat si la telefon 0344104525.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea 
la licitaţie publică a bunurilor aflate in 
patrimoniul SC Costrade Impex SRL. 
Licitatia are loc in baza Adunarii 
Creditorilor din data de 04.08.2015 si 
din 10.05.2018, pretul de pornire al 
licitatiei fiind redus cu 20% din cel 
stabilit in raportul de evaluare. Licita-
ţiilor publice vor avea loc pe data de 
16.10.2018, 30.10.2018, 13.11.2018, 
27.11.2018, 10.12.2018, 20.12.2018, 
08.01.2019, 22.01.2019, 05.02.2019, 
19.02.2019, orele 12.30 în Ploiești, str. 
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud. Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525.

l Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, str. 
A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, nr. 
ONRC J18/311 /2012 ,  C .U.I . 
30267310, organizează în data de 
25/10/2018, ora 11:00, licitatie publica 
deschisa cu calificare, cu strigare, 
competitivă, pentru fiecare reper, 
pentru vanzarea de „bunuri”. Bunu-
rile (total 230 de repere - suruburi, 
tevi, diferite piese, robineti, materiale  
din demolari, etc…), cantitatile si 
preturile de pornire sunt prezentate in 
Anexa la Regulament. Documentaţia 
de valorificare se poate procura in 
baza unei solicitari transmise la 
adresa e-mail iustin.stiuca@ceoltenia.
ro, persoana de contact: Iustin Marian 
Stiuca, tel: 0372.819765. Data limită 
de depunere a ofertelor este 
25.10.2018, ora 09:00.

l Private Liquidation Group IPURL, 
cod de identificare fiscală 26176834, 
sediul profesional Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11 jud. Bihor, număr 
de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvență RFO-II-0412, lichidator 
judiciar în dosarul nr. 5414/111/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea Pop P. Daniela 
Persoana Fiz ica  Autor izata , 
F5/2627/2013, CUI: 32342605 scoate 
la vânzare prin licitație publică 41 de 
mașini și utilaje din domeniul produc-
ției de încălțăminte. Bunurile 
urmează a se vinde în bloc. Prezenta 
licitație începe de la 50% (21.525,00 
lei) din prețul inițial (43.050,00 lei) 
prevăzut în publicații sau anunțuri. 
Dacă nu se va obține nici acest preț, 
bunurile vor fi vândute, la același 
termen, la cel mai mare preț oferit, 
chiar și atunci când la licitație s-a 
prezentat un singur ofertant. Licitația 
va avea loc în data de 17.10.2018 ora 
12:00 la sediul lichidatorului din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, 
jud. Bihor. Participanții la licitație 
trebuie să consemneze, cel mai târziu 
până la începerea licitației, cel puțin 
10% din prețul de începere a licitației 
pentru bunurile pentru care licitează 
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în contul unic de insolvență al debi-
toarei deschis la Libra Internet Bank, 
c o d  I B A N 
RO05BREL0002001754010100. 
Vânzarea la licitație se va face în mod 
public de către lichidatorul judiciar 
care va oferi bunurile spre vânzare 
prin 3 strigări succesive.  Bunurile se 
adjudecă celui care, după 3 strigări 
succesive, făcute la intervale de timp 
care să permită opțiuni și supralicitări, 
oferă prețul cel mai mare, iar atunci 
când există un singur concurent, 
acesta a oferit prețul de începere a 
licitației. Informații suplimentare se 
pot  obț ine  de  la  l i ch idator : 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l Debitorul SC Egea Prod SRL socie-
tate în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Teren situat în 

Mun. Ploiești, Str. Văleni, Nr. 31B, 
Județ Prahova, având suprafață de 
289mp. Prețul de pornire al licitației 
este de 24.280,00 Euro exclusiv TVA; 
Prețul caietului de sarcini pentru 
imobil “teren“ aflat în proprietatea 
Egea Prod SRL este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al 
licitaților pentru imobil, reprezintă 
20% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, din Raportul de evaluare; Parti-
ciparea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. RO09 
BACX 0000 0017 0621 9000 deschis la 
UniCredit Bank SA, până la orele 
14.00 am din preziua stabilită licita-
ţiei, a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietului de 
sarcini și a Regulamentelor de licitație 
pentru proprietatea imobiliară și 
mijloacele fixe de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru proprietatea 

imobiliară prima ședință de licitație a 
fost fixată în data de 18.10.2018 ora 
15:00, iar dacă bunul imobiliar nu se 
adjudecă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data 
01.11.2018; 15.11.2018; 29.11.2018; 
13.12.2018, ora 15:00. Toate ședințele 
de licitații se vor desfășura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare cu un telefon în prea-
labil dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Euro Club Hoteluri Si 
Restaurante SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1. un loc de parcare supra-

teran și un loc de parcare la subsolul 
blocului situat în Bucuresti, Str. Cerce-
tătorilor nr.9, sector 4. Prețul de 
pornire al licitației pentru locurile de 
parcare este cuprins între 1.848,5 euro 
inclusiv TVA/loc de parcare și 3.140 
euro inclusiv TVA/loc de parcare, în 
funcție de amplasare. Prețul Caietului 
de sarcini este de 1.000 lei, exclusiv 
TVA. Prima ședință de licitație a fost 
fixată la data de 23.10.2018 ora 14.30 
iar dacă locurile de parcare suprate-
rane/subterane nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor avea loc în datele de: 
30.10.2018, 06.11.2018, 13.11.2018, 
20.11.2018. 27.11.2018, 04.12.2018, 
11.12.2018, 18.12.2018 și 08.01.2019 
ora 14.30 la același preț de pornire. 
Participarea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul nr. 
RO86 FNNB 0001 0256 0484 RO01 
deschis la Credit Europe Bank 

Romania, Sucursala București, 
pe seama debitoarei SC Euro 
Club Hoteluri Si Restaurante 
SRL cel târziu cu o zi înainte de 
data și ora stabilită pentru 
ședința de licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al lici-
tației; -achiziționarea cel târziu cu 
o zi înainte de data și ora stabilită 
pentru ședința de licitație a Caie-
tului de sarcini. -Prețul caietului 
de sarcini se achită prin OP în 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la Ing Bank 
-Sucursala Dorobanți, pe seama 
lichidatorului judiciar Dinu, Urse 
și Asociații SPRL sau în numerar 
la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din București, Str. 
Buzești nr.71, et.5, sector 1. Toate 
ședințele de licitații se vor desfă-
șura la sediul lichidatorului judi-
ciar din București, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, sector 1. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. 

l Debitorul Seliron SRL socie-
tate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.
Proprietate imobiliară constituită 
din clădiri C1 -spații birouri, 
având Sc -157,27mp., Scd - 
346,4mp., Sud -329 mp.si C2 
-anexa, avand Sc -92,63 mp., Sud 
-82,50 mp. edificate pe teren în 
suprafață de 973mp., situată în 
Oraș Băicoi, Str. Republicii, Nr. 
108, Județ Prahova. Preț pornire 
licitație 139.000 euro exclusiv 
TVA; 2. Autoutilitară Ford 
Transit, an fabricație 2008, preț 
pornire licitație -3.700,00 euro 
exclusiv TVA; 3.Autoutilitară Fiat 
Doblo, an fabricație 2006, preț 
pornire licitație -1.000,00 euro 
exclusiv TVA. -Prețul Caietului 
de sarcini pentru imobil 1.000,00 
Lei exclusiv TVA. -Prețul Regula-
mentului de licitație pentru auto-
turisme este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire 

al licitaților pentru proprietatea 
imobiliară și autoturisme aparținând 
societății debitoare Seliron SRL repre-
zintă 100% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul nr. 
RO30 BREL 0002 0018 0298 0100 
deschis la Libra Internet Bank Sucur-
sala Ploiești până la orele 14.00 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Caietului de sarcini și 
Regulamentului de licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliară și auto-
turisme, prima ședință de licitație a 
fost fixată în data de 22.10.2018, ora 
11.00, iar dacăbunurile nu se adjudecă 
la această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de 29.10.2018; 
05.11.2018; 12.11.2018; 19.11.2018; 
26.11.2018, 03.12.2018; 10.12.2018 ora 
10:00. Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l Debitorul Vialis Edil SRL societate 
în faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, scoate 
la vânzare: 1. Autoturism Mercedes E 
250 CDI, fabricație 2012, preț pornire 
licitație, 8.925,00 Euro exclusiv TVA; 
2. Autoturism Mercedes C 200 CDI, 
fabricație 2005, preț pornire licitație 
-4.425,00 Euro exclusiv TVA; 3. Auto-
turism Skoda Octavia, fabricație 2008, 
preț pornire licitație -2.925,00 Euro 
exclusiv TVA; 4. Autoturism Dacia 
Logan MCV, fabricație 2008, preț 
pornire licitație -1.500,00 Euro 
exclusiv TVA; 5. Autoturism BMW 
320 D, fabricație 2000, preț pornire 
licitație -1.575,00 Euro exclusiv TVA; 
6. Autoturism Fiat Barcheta, fabri-
cație 1995, preț pornire licitație 
-1.350,00 Euro exclusiv TVA; 7. 
Mijloace fixe, aparținând Vialis Edil 
SRL în valoare de 52.600,73 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul Regulamentului 
de licitație pentru autoturisme este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul de 
pornire al licitaților pentru autotu-
risme și mijloacele fixe aparținând 
Vialis Edil SRL, reprezintă 75% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte. Listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25; Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO16 
BACX 0000 0017 0714 6000 deschis la 
UniCredit Bank SA, până la orele 
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14.00 am din preziua stabilită licita-
ţiei, a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietului de 
sarcini și Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru autoturisme și mijloa-
cele fixe, prima ședința de licitație a 
fost fixată în data de 18.10.2018, ora 
11.00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la aceasta dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data de 
25.10.2018; 01.11.2018; 08.11.2018; 
15.11.2018, ora 11.00. Toate ședințele 
de licitații se vor desfășura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiești, Str. Cuptoarelor, Nr. 
44A, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimen-

tare și  vizionare apelați tel. : 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l Continental 2000 SPRL vinde prin 
licitaţie publică în data de 17 octom-
brie 2018, ora 10.00, bunurile urmă-
toarelor societăţi comerciale aflate în 
faliment: Hedon Unit SRL- Aparta-
ment cu 2 camere, situat în munici-
piul Sf.Gheorghe, Bd.Gen.Grigore 
Bălan, bl.21, sc.A, ap.17, etaj 4, 
judeţul Covasna (lângă intersecţia 
semaforizată), cu suprafața utilă de 
53mp, înscris în CF nr.23506. 
Tâmplărie PVC, ușă metalică, gresie, 
faianţă, parchet laminat, pretabil 
birou- 125.460Lei. SMOG 4X4 SRL- 
1.Land Rover Range Rover, an fabri-
caţie 2008, Diesel, 200kw, culoare 
albastru, funcţională, caroserie cu 
pete de corodare, 406.108km- 
22.756Lei; 2.Land Rover Freelander 

-an fabricaţie 2003, Diesel, 1951cmc, 
82kw, uzură caroserie, tapiţerie 
distrusă, nefuncţională- 6.372Lei; 3.
Dacia Logan, an fabricaţie 2008, 
Diesel, 1461cmc, 50kw, funcţională, 
caroserie cu pete de corodare, 
299.000km- 5.450Lei; 4.Stoc de 
marfă- accesorii auto- 23.472Lei; 
Mago Transport SRL- 1.Teren intra-
vilan situat în com.Vâlcele, jud.
Covasna, în suprafaţă de 65.121mp. 
Preţ 1.79Euro/mp- 116.567Euro; 2.
Fermă situată în loc.Araci, str.După 
Garduri, nr.351, judeţul Covasna, 
înscr isă  în  CF nr.23368,  nr.
cad.23368-C1 a loc.Vâlcele, compusă 
din teren intravilan în suprafaţă de 
4824mp, atelier depozit combustibil 
WC- 235mp, șopron metalic- 540mp, 
adăpost animale- 873mp și sală de 
muls- 282mp. Preţ total- 207.385Lei. 
Trans Kurier SRL- 1.Teren de 
construcţie intravilan situat în locali-
tatea Arcuș, jud.Covasna- zona 
„folyam”- în suprafaţă de 5800mp. 
Preţ-  262.000Lei;  2.Teren de 
construcţie intravilan situat în locali-
tatea Arcuș, jud.Covasna- zona 
„folyam”- în suprafaţă de 7600mp. 
PUZ- Depozite Vamale Arcuș. Tere-
nurile sunt situate lângă depozitele 
vamale Arcuș, la o distanţă de 
cca.250m de DN12, ce leagă Sf.
Gheorghe de Miercurea Ciuc. Preţ- 
362.000Lei. Şedinţele de licitaţie se 
vor relua săptămânal, în fiecare mier-
curi, la ora 10.00, până la data 
vânzării. Universal Tehnoproiect 
SRL- Teren intravilan în suprafaţă de 
6000mp situat în loc.Codlea, judeţul 
Brașov, în apropiere de Mecanica 
Codlea. Terenul are acces auto, iar 
apă, canalizare, electricitate, gaze se 
af lă în apropiere- 57.400Lei; Ro 
&Krist SRL- Utilaje de prelucrarea 
lemnului: centru de prelucrare CNC- 
69.752; presă monoetajată- 30.998; 
mașină de rindeluit- 5596; mașină de 
frezat- 7345; presă pai- 945; mașină 

dublă de formatizat- 10.082; circular 
cu tăiere numerică- 20.774; mașină de 
găurit orizontală- 4.166; presă de 
încleiat panouri- 9470; circular 
universal deformatizat- 8918; circular 
de spintecat- 2.769; mașină de rinde-
luit profil cu 4 feţe- 17.654; fierăstrău 
panglică de debitat- 4.283; freză cu ax 
vertical- 4.660; presă hidraulică verti-
cală- 5.739; presă hidraulică- 4.751; 
mașină de frezat normală- 6961; 
agregat de găurit- 15.236; mașină de 
calibrat- 10835; freză ax superior- 
4660; mașină de furniruit canturi- 71; 
mașină de găurit universală- 5713; 
pendulă- 3buc.- 3.295/buc.; cazan mic 
pentru presă- 1.696; mașină de frezat 
dinţi- 10.166; polizor dublu- 3buc.- 
435/buc.; mașină de tăiat cu piatră de 
cauciuc- 1371; mașină de tăiat tablă 
cu role- 2.450; mașină de rabotat- 
2.619; foarfecă ghilotină- 6090; 
mașină de șlefuit cu bandă- 6090. 
Preţurile sunt exprimate în lei. Şedin-
ţele de licitaţie se vor relua săptă-
mânal, în fiecare miercuri, la ora 
10.00, până la data vânzării. Cryo-
Trans SRL- 1.Cazan cu arzător, 
nefuncţional- 14.448Lei; Uscător 
artizanal, nefuncţional- 722Lei; 
Rezervor aer comprimat, nefuncţi-
onal- 2.167 Lei. Şedinţele de licitaţie 
se vor relua săptămânal, în fiecare 
miercuri, la ora 10.00, până la data 
vânzării. Thomas Mobil Impex SRL- 
1 .Cherestea de ste jar  20mc- 
22.800Lei. 2.Dispozitiv de aplicat 
adeziv- 215 Lei. Mașină de șfefuit 
Heesemann- 6.475Lei. Fierăstrău 
pendular- 431Lei. Phortos Security 
SRL- 1. Dacia Solenza, an fabricaţie 
2004, Benzină, 1390cmc, 55kw, func-
ţională, uzură caroserie, 129.834km- 
1.471 Lei; 2.Volkswagen Golf, an 
fabricaţie 1997, Benzină, 1598cmc, 
55kw, uzură caroserie, funcţională, 
216.842 km- 897Lei. Enimed Prim 
SRL- Electrocardiograf cu 12 canale 
BTL 08 LT EKG- 4.300Lei. Bypol 

Cargo SRL- Cauciucuri rulate -iarna, 
diverse mărimi și tipuri- 31buc. Preţ 
informativ- 100Lei/buc. Tip Trans 
SRL- Teren intravilan în suprafaţă de 
7357mp s i tuat  în  loc .Zagon 
-29.590Lei. Licitaţia se va relua săptă-
mânal, în ziua de miercuri, la ora 
10.00. Productie Frumoasa SRL- 
Autotractor Roman forestier, an 
fabricaţie 1980, nefuncţional- 
5.225Lei; Semiremorcă transport 
forestier- 2.177Lei; Gater Banzic- 
1.524Lei; Fierăstrău panglică- 
3.483Lei. Eurocolor SRL- Nuanţator 
Dispencer pentru vopsea lavabilă 18 
canistre manual- 841Lei; Nuanţator 
vopsele lavabile TM 300-16- 1.572Lei; 
Agitatoare divese tipuri- 12 buc.- 
3.090Lei. Continental 2000 SPRL 
oferă spre vânzare prin negociere 
directă bunurile următoarelor socie-
tăţi comerciale aflate în faliment: 
Pilatimpex SRL- Bunuri mobile 
compuse din: Dacia 1304 RI nefunc-
ţională, dezmembrată- 377Lei; fierăs-
trău cu bandă orizontală FBO 60 
0- 490Lei; compresor de aer Fortek 
850/500- 1.244Lei; dispozitiv de 
ceaprăzuit cu panglică- 377Lei; Euro-
color Retail SRL- Ustensile și acce-
sorii de zugrăvit- 5.380Lei; BISH IMP 
SRL- casă în loc.Hătuica, com.Cata-
lina, nr.125, judeţul Covasna, 
compusă din bucătărie de vară și 
grădină, în suprafaţă totală de 
622mp; Utilităţi: energie electrică, 
reţea telefonie, acces auto-drum 
asfaltat; Westfor SRL- Teren de 
construcţii în suprafaţă de 3100mp, 
situat în loc. Baraolt, în apropierea 
staţiei tehnice. La preţurile de pornire 
se adaugă TVA. Vânzările vor avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar 
din Sfântu Gheorghe, str.Crângului, 
nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru 
participarea la licitaţie este obliga-
torie achiziţionarea caietului de 
sarcini. Garanţia de participare la 
licitaţie/negociere directă este de 10% 
din preţul de pornire. Informaţii prin 
e-mail: contact@continental2000.ro 
sau la telefoanele: 0267.311.644, 
0728.137.512 și pe pagina de internet: 
www.continental2000.ro.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: UAT Comuna Albeștii 
de Argeș, str.Principală, FN, Albeștii 
de Argeș, cod poștal: 117005, județul 
Argeș, telefon/fax: 0248.735.005, 
e-mail: primaria_albestiidearges@
yahoo.com. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, locali-
zarea terenului și silozului: teren în 
suprafață de 1.436mp și siloz din 
cărămidă în suprafață de 285mp, 
situate în comuna Albeștii de Argeș, 
satul Albeștii Pământeni, punctul 
teren stație captare apă/Lot 1, nr.
cadastral 81637, proprietate publică a 
comunei Albeștii de Argeș, în vederea 
reabilitării construcției -siloz din cără-
midă în suprafață de 285mp, amena-
jării unui miniabator și a unei 
carmangerii de produse tradiționale și 
defășurării unor activități precum: 
producție sucuri naturale, gemuri, 
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dulcețuri și murături tradiționale din 
fructe și legume, procesarea laptelui. 
3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Documentația de atribuire a 
fost întocmită conform OUG 
nr.54/2006. 3.1.Modalitatea sau moda-
lităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Documen-
tația de atribuire poate fi cumpărată 
de la Primăria Comunei Albeștii de 
Argeș, la cerere. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Biroul Compar-
timentului juridic, parter, din cadrul 
Primăriei Comunei Albeștii de Argeș, 
satul Albeștii Pământeni, FN, cod 
poștal: 117005, județul Argeș. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea unui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.54/2006: taxa de participare la lici-
tație este de 100Lei, documentaţia de 
atribuire, caietul de sarcini costă 50Lei 
și se achită la casieria Primăriei 
Comunei  Albeșt i i  de  Argeș . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 

clarificărilor: 29.10.2018, ora 12.00. 
4.Informaţii privind ofertele: se depun 
la sediul Primăriei Comunei Albeștii 
de Argeș, str.Principală, FN, Albeștii 
de Argeș, cod poștal: 117005, județul 
Argeș. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 05.11.2018, ora 12.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
UAT Comuna Albeștii de Argeș, str.
Principală, FN, Albeștii de Argeș, cod 
poștal: 117005, județul Argeș. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar 
original. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 06.11.2018, ora 11.00, 
UAT Comuna Albeștii de Argeș, str.
Principală, FN, Albeștii de Argeș, cod 
poștal: 117005, județul Argeș. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute: Judecătoria Curtea 
de Argeș, str.Negru Vodă, 83, Curtea 
de Argeș, cod poștal: 115300, fax: 
0248.726.772, e-mail: jud-curtea-
dearges@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
10.10.2018.

PIERDERI  
l I. I. Negru M. Constantin, Balaciu, 
Ialomita, anunta pierderea CIF seria 
A, nr. 176492.

l Pierdut certificat de inmatriculare 
si certificate constatoare emise de 
ORC Dambovita privind desfasu-
rarea activitati la sediu si in afara 
acestora, pe numele Summa Business 
Solutions SRL, CUI 31671820. le 
declar nule.

l Pierdut certificat pregătire profesi-
onală marfă și persoane și card ADR 
eliberate de ARR Mehedinți pe 
numele: Băloi Viorel. Se declară nule.

l Pierdut certificat competenţă 
profesională manager transport 
marfă și transport persoane pe nume 
Trufelea Grigore Mihăiță. Îl declar 
nul.

l Cabinet de Avocat Caloian Florin, 
cu sediul în oras Pătârlagele, Str. I. L 
Caragiale nr. 4, judeţul Buzău, CUI 

20915890- declar pierdută stampila 
culoare roșie, cu menţiunile, Cabinet 
de Avocatură și ale Baroului Buzău.

l Pierdut atestat transport marfă, 
cartelă tahograf și cardul de sănătate 
pe numele Dugulean Gheorghe. Le 
declar nule.

l Subscrisa Eddybiancaioanacristi-
natrans SRL -D, cu sediul în Oraș 
Bragadiru, str. Monumentului, 
nr.10B, jud.Ilfov, înregistrată ONRC 
sub nr .J23/2847/2017, având CUI: 
37735028, prin administrator 
Popescu Eduard, declarăm pierdut 
Certificatul de Înregistrare al socie-
tăţii și certificatul constatator emis în 
temeiul art.17(1) alin.(1) lit.c din 
Legea 359/2004. Le declarăm nule.

l Subscrisa Darmar Impex SRL, cu 
sediul în Oraș Bragadiru, str. Monu-
mentului, nr. 10B, jud. Ilfov, înregis-
trată ONRC sub nr.J23/4160/2018, 
având CUI: 39219791, declarăm 
pierdut Certificatul de Înregistrare al 
societăţii și certificatul constatator 
emis în temeiul art. 17(1) alin. (1) lit. c 

din Legea 359/2004. Le declarăm 
nule.

l Pierdut legitimaţie student pe 
numele Călinescu Eusebiu Daniel, 
emisă de Universitatea București 
Facultatea de Geografie secţia de 
Geografia Turismului.

l Pierdut proces –verbal predare –
primire pentru apartament 176, str. 
Lăptari nr. 14, sc. 3, et. 7, sector 2, 
B u c u r e ș r i ,  c f .  C o n t r a c t 
8652/21.11.1991 între Imobiliara RA 
Colentinași Iordache Florea și 
Iordache Maria.

l Pierdut parafă medic dr. Ruxandra 
Cioacă, cod 501828. O declar nulă.

CONDOLEANȚE
Colectivul ARSACIS regretă profund 
dispariţia prematură și fulgerătoare a 
domnului Director executiv ing. Paul 
Benesch. Suntem alături de familia 
îndoliată și îl vom păstra veșnic în 
sufletul nostru. Dumnezeu să-l odih-
nească în pace!




