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OFERTE SERVICIU
l Societate comercială, cu sediul în 
București și punct de lucru în județul 
Hunedoara, angajează șoferi cat. 
C+E (card, tahograf) și mecanic 
autograder. Condiții avantajoase de 
salarizare, cazare și mâncare. Pentru 
mai multe informații sunați la: 
0726.688.803.

l Clinica de stomatologie DENTA-
LARIA, situată în Dorobanți, căutăm 
doamnă pentru curățenie. Mediu de 
lucru plăcut, dinamic, colectiv tânăr. 
Căutăm persoană serioasă, responsa-
bilă, atentă la detalii. Experiența 
constituie avantaj. Program de lucru 
part t ime. Salariu motivant. 
0742.269.269.

l INCDTP Bucuresti, Str. Lucretiu 
Patrascanu nr. 16, sector 3, organi-
zeaza concurs in cadrul Proiectului 
Complex 44PCCCDI, pentru 
ocuparea a 2 posturi de inginer 
chimist / chimist cu norma intreaga, 
licentiati  ai Facultatilor de profil 
(inginer chimist: specializarea fini-
sare chimica textila/ chimie orga-
nica/ anorganica/ chimia compusilor 
macromoleculari / chimist: speciali-
zarea chimie generala, biochimie, 
chimie medicala, chimia mediului); 
cunostinte de chimie generala/ orga-
nica/ anorganica/ chimia polime-
rilor/ chimie analitica; cunostinte de 
operare calculator si cunostinte de 
limba engleza; abilitati de cercetare, 
planificare si organizare; capacitate 
de lucru in echipa, onestitate si soci-
abilitate, spirit de observatie, riguro-
zitate. Termenul limita de depunere 
a dosarelor de concurs este 1 octom-
brie 2018, ora 15.30. Relatii supli-
mentare se  pot  obtine de la 
secretarul comisie de concurs, la 
telefon: 021.340.42.00 int. 123, 
e-mail: certex@certex.ro sau www.
certex.ro.

l Compania Municipală Energetică 
București SA, cu sediul în Splaiul 
Unirii, nr.76, et.1, clădirea Uponor, 
București, Sector 4, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi, pe durată nedetermi-
nată din cadrul următoarelor 
compartimente: -Serviciul Proiectare 
-Inginer 1 post; -Secția Infrastruc-
tură -Tehnician -1 post; -Serviciul 
C o m e r c i a l ,  A p r o v i z i o n a r e , 
Contracte -Analist servicii client -1 
post; -Serviciul Registratură, Admi-
nistrativ, Arhivă –Șofer  1 post. 
Dosarele de înscriere se vor depune 
la sediul companiei până la data de 
21.09.2018, ora 12,00 și vor conţine  
în mod obligatoriu: cererea de 
înscriere la concurs însoțită de CV; 
copia actului de identitate; copiile 
diplomelor de studii și ale altor acte 
ce atestă efectuarea unor speciali-
zări/cursuri necesare ocupării 
postului; copii după certificatele de 

calificare în meserii; permis de 
conducere; adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de către medicul de familie. 
Copiile de pe actele prezentate vor fi 
însoțite de documentele originale. 
Criteriile de selecţie și condiţiile de 
participare la concurs, tematica și 
bibliografia sunt precizate în Anun-
ţurile extinse privind selecţia pentru 
ocuparea posturilor mai sus menţio-
nate și se găsesc la sediul companiei, 
etaj.1, Secretariat și pe pagina de 
internet a CMEB SA la adresawww.
cmeb.com.ro. Informații la telefon: 
0728.121.056 -Serviciul Resurse 
Umane, Salarizare.

l Teatrul de Animație Țăndărică, cu 
sediul în București, str.Eremia 
Grigorescu, nr.24, sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcției contractual vacante de: 
Compartimentul Financiar Contabi-
litate: Inspector casier (S) debutant- 
1 post, conform HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Documente necesare pentru 
întocmirea dosarului de concurs: 
-cerere de înscriere la concurs adre-
sată conducătorului instituţiei 
publice organizatoare; -copia actului 
de identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; -copiile documentelor care 
să ateste nivelul studiilor și ale altor 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile docu-
mentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului soli-
citate de instituția publică; -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în speciali-
tatea studiilor; -cazierul judiciar; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate. Adeverinţa care atestă starea de 
sănătate conţine, în clar, numărul, 
data, numele emitentului și calitatea 
acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii; 
-curriculum vitae. Copiile de pe 
certificatele prevăzute mai sus se 
prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de către 
secretariatul comisiei de concurs, 
sau în copii legalizate. Conform art.3 
al HG nr.286/2011, pentru a ocupa 
un post contractual vacant sau 
temporar vacant, candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 

condiții generale: a)are cetățenia 
română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în 
România; b)cunoaște limba română, 
scris și vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; 
d)are capacitate deplină de exercițiu; 
e)are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; f)îndeplinește condițiile de 
studii și, după caz, de vechime sau 
alte condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, care 
ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 10 octombrie 
2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 16 octombrie 2018, ora 
10.00. Concursul se va desfășura la 
sediul Teatrului de Animație 
Țăndărică, din str.Eremia Grigo-
rescu, nr.24, sector 1, etaj 3, labo-
rator 2. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii speci-
fice: -studii superioare economice 
absolvite cu diplomă de licență; 
-cunoștinţe de operare/programare 
pe calculator, respectiv Microsoft 
Office: Word, Excel; -vechime în 
muncă de minimum 5 ani. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunț în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Teatrului de Animaţie 
Ţăndărică, din str.Eremia Grigo-
rescu, nr.24, sector 1, etaj 2, Birou 
Director Adjunct, de luni până 
vineri, între orele 10.00-15.00. Infor-
mații suplimentare se  pot obține la 
nr.telefon 021.316.30.02.

l Primăria Comunei Manasia, cu 
sediul în comuna Manasia, strada 
Biserica Veche,  nr.1,  judeţul 
Ialomița, în baza prevederilor Legii 
nr.188/1999, privind Statutul funcți-
onarilor publici, republicată (r2), și 
ale HGR nr.611/2008, privind apro-
barea normelor de organizare și 
dezvoltare a carierei funcționarilor 
publici, modificată și completată de 
Hotărârea Guvernului nr.761/2017,  
anunță organizarea concursului 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice de execuție vacante: 
1.Compartiment Impozite și taxe 
(operator roluri)- 1 post de consilier, 
clasa I, grad profesional asistent; 

2.Compartiment executări silite- 1 
post de inspector, clasa I, grad profe-
sional asistent. Condiţii de partici-
pare la concurs pentru funcţiile 
publice de execuţie  vacante de 
inspector, clasa I, grad profesional 
asistent, și respectiv consilier, clasa I, 
grad profesional asistent: Condiţii 
generale: Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările și completările ulteri-
oare; Condiţii specifice: Pentru 
postul de inspector, clasa I, grad 
profesional asistent, și consilier, 
clasa I, grad profesional asistent: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul știinţelor econo-
mice; -vechime în specialitatea 
studiilor- 1 an; -cunoștinţe de 
operare pe calculator: Microsoft 
Office, Internet- nivel mediu, dobân-
dite în urma unui act doveditor 
(atestat, certificat, diplomă). Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici (r2), cu modificările 
și completările ulterioare; Condiții 
de desfășurare a concursului: -dosa-
rele vor fi depuse în termen de 
maximum 20  zile de la data publi-
cării anunțului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la  sediul 
Primăriei Comunei Manasia, județul 
Ia lomița .  Concursu l  pentru 
ocuparea acestor posturi se va desfă-
șura la sediul Primăriei Comunei 
Manasia, strada Biserica Veche, nr.1, 
județul Ialomița, conform următo-
rului calendar: -proba scrisă- 
17.10.2018, ora 10.00; -interviul  
- 22.10.2018, ora 10.00. Bibliografia 
stabilită se afișează la sediul Primă-
riei Comunei Manasia. Informații la 
t e l e f o n :  0 2 4 3 . 2 5 5 . 6 8 1 ,  f a x : 
0243.254.441, e-mail: primmanasia@
gmail.com, persoană de contact: 
Vasile Costel, secretarul comunei 
Manasia, strada Biserica Veche, nr.1, 
județul Ialomița.

l Primăria Oraș Pătârlagele, cu 
sediul în localitatea Pătârlagele, 
str.N.Bălcescu, nr.108, judeţul 
Buzău, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -șofer tr.I, Comparti-
ment Administrativ- 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă: 9 
octombrie 2018, ora 10.00; -proba 
interviu: data și ora pentru proba 
interviu vor fi comunicate ulterior. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii medii/
studii generale; -permis auto cate-
goria D; -atestat transport persoane; 
-vechime în muncă și în specialitate: 
minim 3 ani. Candidaţii vor depune 

dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Oraș Pătârlagele, str.N.
Bălcescu, nr.108, jud.Buzău. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Oraș Pătârlagele, persoană de 
contact:  I l ie  Larisa,  telefon: 
0238.550.001.

l Ansamblul Folcloric al Județului 
Iași, cu sediul în localitatea Iași, 
strada Șoseaua Bucium, nr.80, 
judeţul Iași, anunţă amânarea 
c o n c u r s u l u i ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/2011, pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
temporar vacante: solist vocal, S, 
debutant, jumătate de normă, și 
solist vocal, M, debutant, jumătate 
de normă, organizate iniţial după 
cum urmează: a) Selecția dosarelor 
-în data de 14.09.2018, ora 16.00; b) 
Proba  prac t i că  - în  data  de 
21.09.2018, ora 9.00; c) Proba 
interviu -în data de 26.09.2018, ora 
9.00, la o dată care se va comunica 
ulterior. Prin acest anunţ venim în 
completarea celui publicat în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, număr 907/06.09.2018, pagi-
nile 3-4, cod 172261. Restul anun-
ţului rămâne neschimbat.

l Unitatea Militară 01047, cu sediul 
în localitatea Craiova, strada 
Caracal, nr.101, judeţul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea unei 
funcții contractuale vacante de: 
muncitor calificat (electrician), 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba  prac t i că  în  data  de 
09.10.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 15.10.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii să ateste absolvirea cel puțin 
a unei școli profesionale specifică 
funcţiei ce urmează a fi încadrată și 
să dețină autorizație ANRE; 
-vechime: 3 ani și 6 luni; -cunoștințe 
de sănătate preventivă și colectivă; 
-capacitate de comunicare și relațio-
nare; -rezistență la efort fizic și 
psihic; -rapiditate în executarea 
activităților, sociabilitate, spirit de 
echipă, punctualitate, meticulozi-
tate, spirit de observație, grad ridicat 
al atenției distributive, responsabili-
tate. 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 
Unității Militare 01047 Craiova. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Unității Militare 01047 Craiova, 
persoană de contact:  plt .adj.
Dobre-Voicilă Dumitru, telefon: 
0251.54.54.92, interior: 111, fax: 
0251.41.60.47, e-mail: b26inf@gmail.
com.
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l Şcoala Gimnazială „Ştefan cel 
Mare şi Sfânt” Dobrovăț, judeţul 
Iaşi, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post aprobat 
prin HG nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: secretar -post 
contractual vacant- 0,5 normă. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: medii/
superioare; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
nu se solicită. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -Proba 
scrisă: data de 9.10.2018, ora 10.00, 
la sediul instituției; -Proba practică: 
data de 9.10.2018, ora 12.00, la 
sediul instituției; -Proba interviu: 
data de 9.10.2018, ora 13.00, la 
sediul instituției. Data-limită până 
la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este  de 
10 zile lucrătoare de la afişare, la 
sediul instituției. Date contact: 
Secretariatul Şcolii Gimnaziale 
Dobrovăț, tel.0232.321.220.

l Grădiniţa cu Program Prelungit 
„Albă ca Zăpada” Feteşti, cu sediul 
în localitatea Feteşti, str.Căminului, 
nr. 1, judeţul Ialomița, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -numele 
funcţiei: paznic I; -număr posturi: 
1 , 0 0  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.10.2018, ora 10.00; -Inter-
viul în data de 09.10.2018, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Absolvent 
studii medii cu diplomă de  bacalau-
reat; -candidații să fie deținători ai 
atestatului de pază şi ordine ce se 
eliberează de instituții autorizate; -să 
fie apt medical pentru exercitarea 
funcţiei, pentru munca de zi şi de 
noapte; -să nu aibă antecedente 
penale pentru infracţiuni săvârşite 
cu intenţie; -vechimea în muncă 
constituie un avantaj. 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 Grădiniţei cu Program 
Prelungit „Albă ca Zăpada” Feteşti. 
Relaţii suplimentare la sediul Grădi-
niţei cu Program Prelungit „Albă ca 
Zăpada” Feteşti, persoană de 
contact: Stoica Nicoleta, telefon: 
0243.361.118, fax: 0243.361.118, 
e-mail: gpp_fetesti@yahoo.com.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, 
cu sediul în localitatea Dumbrăvița, 
strada Petofi Şandor, nr.31, județul 
Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual 
v a c a n t ,  a p r o b a t  p r i n  H G 
nr.286/2011, modificată şi comple-
tată de HG nr.1027/2014. Denu-
mirea postului :  educator,  pe 
perioadă nedeterminată, 1 post. 

Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licență şi o formare în pedagogie 
(modulul pedagogic sau liceul peda-
gogic), sau o specializare în urma 
absolvirii cu diplomă de licență în 
domeniul Ştiințelor Educației; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: cel puțin 
1 an. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: -Proba scrisă: 
data de 09.10.2018, ora 10.00, la 
sediul instituției; -Proba interviu: 
data de 11.10.2018, ora 10.00, la 
sediul instituţiei. Data-limită până 
la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, la 
sediul instituției şi pe site-ul institu-
ției. Documentele necesare pentru 
dosarul de concurs vor fi cele prevă-
zute de art. 6 din HG nr. 286/2011, 
actualizată. Detalii privind biblio-
grafia de concurs sunt disponibile la 
sediul instituției şi pe site-ul: http://
www.e-primarii.ro/primaria-dum-
bravita-tm, secțiunea Ştiri/Anunțuri. 
Date de contact: Lozici Alina Lăcră-
mioara, telefon: 0736.657.102.

l Primăria Comunei Vlădaia, 
Judeţul Mehedinți  organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcției contractuale 
de execuție, vacante de GUARD  II 
din cadrul compartimentului Auxi-
liar- Gospodăresc. •Data susținerii 
examenului: -09.10.2018, ora 10.00– 
proba scrisă; -11.10.2018, ora 10.00- 
interviul. •Condiții de participare: 
Condiții generale: conform art.3 al 
Regulamentului- cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă: minim 4 ani. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ției în termen de 10 zile de la publi-
carea anunțului. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
se afişează la sediul Primăriei 
Vlădaia. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei 
Vlădaia, Judeţul Mehedinți, telefon: 
0252/356.506.

l Şcoala Gimnazială nr. 1, 1 
Decembrie, Ilfov, scoate la concurs, 
pe perioadă determinată,  1post 
vacant de bibliotecar, S, gradul I, 
vechimea în învățământ de minim 5 
ani. Concursul va avea loc pe data 
de 8 octombrie 2018, ora 9:00 (proba 
scrisă) şi 10 octombrie 2018, ora 9:00  
(interviul), la sediul instituției din 
Strada Giurgiului nr.220, localitatea 
1 Decembrie, județul Ilfov. Data 
limită de depunere, la sediul institu-
ției, a dosarelor: 26 septembrie 2018, 
ora 16:00.  Relații suplimentare la 
nr. de telefon 0214687109.

l Administraţia Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante (contractual) din cadrul 
Compartimentului  Administrativ: 
Inspector de specialitate, grad profe-
sional debutant -2 posturi. Condiții 
specifice privind ocuparea postului 
de Inspector de Specialitate: -pregă-
tirea de specialitate: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime 
minimă în specialitatea necesară: 0 
ani. Proba scrisă se va desfăşura în 
data de 16.10.2018, ora 11:00 la 
sediul Administraţiei Municipale 
pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic, Serviciul Resurse 
Umane, Bulevardul Națiunile Unite, 
nr. 1, bloc 108A, iar interviul se va 
susţine într-un termen de maximum 
4 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Dosarele se pot depune 
până la data de 28.09.2018 la sediul 
Administraţiei Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic, Serviciul Resurselor 
Umane, luni-vineri între orele 10:00-
15:00. Cerinţele specifice privind 
ocuparea postului se vor afişa la 
sediul Administraţiei Municipale 
pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic şi pe site-ul P.M.B. 
(www.pmb.ro) şi pe portalul posturi.
gov.ro. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la numărul de telefon 
0213715050 interior 123.

l Primaria orasului Popesti Leor-
deni, cu sediul in orasul Popesti 
Leordeni, Piata Sf. Maria, nr.1, 
judetul Ilfov organizeaza concurs de 
recrutare, pentru ocuparea functi-
ilor publice vacante de executie din 
cadrul Serviciului Investitii, Tehnic 
si Urmarire Contracte dupa cum 
urmeaza: -2 posturi inspector, clasa 
I, grad profesional superior Probele 
stabilite pentru concurs sunt: proba 
scrisa si interviul. Proba scrisa se va 
organiza in data de 17.10.2018, ora 
11:00, iar interviul in data de 
19.10.2018, ora 11:00. Ambele probe 
se vor sustine la sediul Primariei 
orasului Popesti -Leordeni, jud. 
Ilfov din Piata Sf. Maria, nr.1. 
Cerintele posturilor scoase la 
concurs sunt urmatoarele: Conditii 
generale: -candidatii trebuie sa inde-
plineasca conditiile prevazute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul functionarilor publici, repu-
blicata, cu modificarile si completa-
rile ulterioare. Conditii specifice 
pentru postul de inspector, clasa I, 
grad profesional superior: -candi-
datii trebuie sa fi absolvit studii 
universitare de licenta absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare 
de lunga durata absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta 
in domeniul stiintelor ingineresti; 

-vechimea in specialitatea studiilor 
necesare exercitarii functiei publice 
de inspector, clasa I, grad profesi-
onal superior -minim 7 ani. Dosarele 
de inscriere la concurs se depun in 
termen de 20 de zile de la data publi-
carii anuntului in Monitorul Oficial 
al Romaniei partea a-III-a, respectiv 
in perioada 17.09.2018-08.10.2018, 
la sediul institutiei din Piata Sf. 
Maria, nr.1, Popesti -Leordeni, jud. 
Ilfov si trebuie sa contina in mod 
obligatoriu documentele prevazute 
la art.49 alin.(1) lit.a) -lit.d), lit.f), 
l it .g),  l it . i)  si  l it . j)  din HGR 
nr.611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei functionarilor 
publici, cu modificarile si completa-
rile ulterioare. Bibliografia, actele si 
formularele necesare pentru dosar 
se regasesc pe site-ul institutiei www.
ppl.ro.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Particular, vând apartament 3 
camere, sect.5, renovat, electrocas-
nice Franke. Tel.0753.062.602.

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l Piata Sudului, inchiriez o camera 
in apartament, cu gazda pensionara, 
pentru o persoana (fata). Toate 
conditiile, modern. Pret 400 lei/ luna 
+impartirea cheltuielilor de intreti-
nere; 0772049499.

CITAȚII  
l Subscrisul Centrul Român pentru 
Administrarea Drepturilor Artiştilor 
Interpreţi - CREDIDAM, cu sediul 
în Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, 
Bucureşti, reprezentat prin director 
general Ştefan Gheorghiu, în cali-
tate de reclamant în dosarul nr. 
10584/3/2018, aflat pe rolul Secţiei a 
V-a Civile a Tribunalului Bucureşti, 
având ca obiect drepturile conexe 
datorate artiştilor interpreţi, cităm 
pârâta, GRILL & BBQ LA IANOŞ 
SRL, Mun. Bacău, str. Mihai Viteazu 
Nr. 5, jud. Bacău, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub 
numărul  J4/1744/2017,  CUI 
30193442, să se prezinte la termenul 
de judecată din data de 08.11.2018, 
cam. 101, PI 1, ora 08:30”.

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 
F i sca l  în  z iua  de  miercur i , 
10.10.2018, 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 & Mana-
gement S.R.L, în calitate de recla-
mantă, în contradictoriu cu Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Ilfov, în 
calitate de pârâtă.

l Numitul Codreanu Ioan, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Timi-
şoara, str.Ioan Slavici, nr.57, ap.2, 
este citat la Judecătoria Timişoara, 
secția I civilă, sala 324, complet 
C9C, în data 04.10.2018, ora 09.00, 
în calitate de pârât, în proces cu 
Direcția Fiscală a Municipiului 
Ti m i ş o a r a ,  î n  d o s a r u l  n r. 
12981/325/2018, având ca obiect 
înlocuire amendă cu muncă în 
folosul comunității.

DIVERSE  
l Societatea Ecoromauto SRL 
titular al activitatii 3811, 3812, 3831, 
3832, 4677, 4941 la adresa Or. Magu-
rele, str. Atomistilor nr. 139, teren in 
suprafata de 3000 mp , jud. Ilfov 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
autorizatiei de mediu pentru activi-
tate. Informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului al activitatii 
pot fi consultate la sediul APM 
ILFOV, Aleea Lacul Morii, nr. 1, 
sector  6 ,  Bucurest i ,  Tel /Fax 
021.430.15.23; 021.430.14.02 in zilele 
de luni-joi intre orele 9-13. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic, la 
sediul APM Ilfov.

l SP Suma Insolvency IPURL in 
calitate de lichidator judiciar al SC 
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Tavola Top Business SRL anunta 
deschiderea procedurii simplificate a 
falimentului prevazuta de Legea nr. 
85/2014 in dosarul nr. 4084/105/2018 
aflat pe rolul Tribunalului Prahova 
– Sectia a-II-a Civila. Termenul 
limita pentru depunerea declarati-
ilor de creanta 25.10.2018. Termen 
de verificare a creantelor, intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 
pre l iminar  a l  c reante lor  la 
05.11.2018. Termen de intocmire si 
af isare a  tabelului  definit iv 
29.11.2018. Sedinta adunarii gene-
rale a creditorilor la data de 
12.11.2018.

l Aceasta informare este efectuata 
de OMV Petrom SA / Expert Petro-
leum Solutions SRL titular al proiec-
t u l u i  „ s u p r a t r a v e r s a r e  t r e i 
colectoare zona betoane” cu sediul 
in Bucuresti str. Coralilor, nr. 22, 
Sector 1, J40/8302/23.10.1997, CUI 
1590082, ce intentioneza sa solicite 
de la Administratia Bazinala de Apa 
Jiu, aviz de gospodarire a apelor 
pentru realizarea lucrarilor de 
„supratraversare trei colectoare 
zona betoane”, propus a fi amplasat 
in extravilanul Orasului Ticleni, jud. 
Gorj. Aceasta investitie este noua. 
Ca rezultat al  procesului de 
productie nu vor rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este 

conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot adresa 
solicitantului sau la SC Expert Serv 
SRL, cu sediul in str.  Mihai 
Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 
0244-513233.

l Ivanovici Laurențiu Mihail și 
Ivanovici Cristina, întelegem să 
prezentăm scuze publice cetățenilor 
orașului Brașov, Primăriei Brașov și 
Statului Român, pentru executarea 
de lucrări cu nerespectarea autoriza-
ț i e i  d e  c o n s t r u i r e  n r . 
1043/28.12.2015, în perioada ianu-
arie – martie 2016, asupra imobilului 
în care locuim, în zona cu regim 
special, Scheii Brașovului, cu 
protecție istorică, încălcând astfel 
prevederile Legii nr. 50/91. Arătăm 
că prezenta se constituie în îndepli-
nirea obligației impuse prin ordo-
nanța procurorului de renunțare la 
urmărirea penală dispusă în 
3 0 . 0 8 . 2 0 1 8 ,  î n  d o s a r u l 
nr.1365/P/2017.

l SC VBA CAPITAL INVEST-
MENTS SRL, din Bucuresti, Str. 
Veseliei nr.5A, Sectorul 5, in calitate 
de titular al planului PUZ MAGU-
RELE, T47, P166/57 -ANSAMBLU 
DE LOCUINTE” anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de mediu 
pentru planul mentionat si declan-
sarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consul-
tata la sediul Agentiei de Protectie a 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, 1, luni-joi intre 9-11. Obser-
vatii/ comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.R.P.M.B., 
in termen de 18 zile de la data publi-
carii anuntului.

l Lichidator Ștefănescu Veronica, 
desemnată de instanța Judecătoriei 
Sectorului 1- lichidator al Asociației 
“Plastic Surgery Research Council 
Association”, conform încheierii de 
ședință publică din 14.08.2018 în 
dosarul 17394/299/2018, anunță 
dizolvarea Asociației “Plastic 
Surgery Research Council Associa-
tion” cu sediul în București, str.
P o l o n ă ,  n r. 1 2 5 ,  s e c t o r  1 , 
C I F : 3 5 9 3 9 8 0 3 .  T e l e f o n : 
0722.727.947.

l Cabinet Individual de Insolvenţă 
Ștefănescu Cristian, cu sediul în 

Craiova, str. A. I. Cuza, Bl. PATRIA, 
Sc. B, et. 1, Ap. 5, judeţul Dolj, Nr. 
matr ico l :  1B4603 ,  Te l . /Fax : 
0251/414187, reprezentată de Ștefă-
nescu Cristian, notifică faptul că în 
temeiul art. 71 alin.1 din Legea 
85/2014 s-a dispus deschiderea 
procedurii generale de insolvență 
împotriva debitoarei S.C. D&D 
International S.R.L., cu sediul în 
Mun. Craiova, str. Frații Golești, bl. 
J 9, sc. 1, ap. 4, jud. Dolj, având 
J16/868/2002 și C.U.I.: 14916670, în 
dosarul numărul 6249/63/2018, aflat 
pe rolul Tribunalului DOLJ, cu 
urmatoarele termene limită: 1. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor 
asupra averii debitorului este 
22.10.2018. 2. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabe-
lului preliminar al creanțelor este 
05.11.2018. 3. Termenul pentru 
întocmirea și afișarea tabelului defi-
nitiv al creanțelor este 19.11.2018. 4. 
Data primei ședinte a Adunării 
Generale a Creditori lor este 
10.11.2018, ora 13.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Craiova, str. 
A. I. Cuza, Bl. PATRIA, Sc. B, et. 1, 
Ap. 5, judeţul Dolj. Relații la tel.: 
0745.574.440.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. Consiliul de Admi-
nistraţie al Societăţii Agricole 
,,Albina,, Satu Nou, persoamă juri-
dică română, cu sediul social RO 
507083 sat Satu Nou com. Hălchiu, 
str. Hălchiului nr.1, jud.Brașov, înre-
gistrată la Judecătoria Brașov sub 
nr. 47/A/1991, având CIF 1135960. 
Având în vedere prevederile art. 55 
din Legea nr. 36/1991 privind socie-

tăţiile agricole și alte forme de 
asociere în agricultură, și dispoziţiile 
art. 29 Statutul Societăţii Agricole 
,,Albina,, Satu Nou. Convoacă. 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Asoc ia ţ i l o r  pent ru  da ta  de 
19.09.2018, ora 9:00, care va avea loc 
în RO 507083 sat Satu Nou, com. 
Hălchiu, str. Hălchiului nr.1, jud. 
Brașov (sediul societăţii agricole), cu 
următoarea: Ordine de zi: 1. Apro-
barea dizolvării Societăţii Agricole 
Albina Satu Nou, ca urmare a impo-
sibilităţii realizării obiectului de 
activitate al societăţii. 2. Aprobarea 
numirii lichidatorilor Societăţii 
Agricole Albina Satu Nou, în 
persoana practicienilor Ilie Cornelia 
și Oprea Florina, ambii având sediul 
în mun. Brașov, jud. Brașov, ca 
urmare a intrării societăţii în lichi-
dare ca urmare a dizolvării, în 
temeiul art. 65 și 69 din Legea nr. 
36/1991 privind societăţile agricole și 
alte forme de asociere în agricultură. 
Fiecare asociat poate adresa între-
bări sau propune sugestii pentru 
ordine de zI. Identificarea asociaţilor 
la Adunarea Generală se va face cu 
cartea de identitate. Informaţii 
suplimentare se pot obţine în orice zi 
lucrătoare la telefon: + 40 744 403 
089 (dl. Gheorghe Șchiopu) sau la 
sediul Societăţii Agricole ,,Albina,, 
Satu Nou din RO 507083 sat. Satu 
Nou com. Hălchiu, str. Hălchiului 
nr.1, jud. Brașov.

l Către: Sarkis Pascale, Tohme 
Mirna, Laoun Youssef, Berro Sami- 
Asociați ai Grand Moulin SRL. 
Convocator. Respectând prevederile 
Legii societăților nr.31/1990 republi-
cată și completată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 
ale Actului constitutiv al societății 
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Grand Moulin SRL, cu sediul social 
în România, loc.Rudeni, Oraș 
Chitila, Strada Rudeni, nr.76, Județ 
Ilfov, înregistrată la ORC sub nr. 
J23/2317/13.08.2012, CUI:30012503 
(denumită „Societatea”): adminis-
tratorul societății Ziad Chidiac, în 
temeiul art.195 din Legea societăților 
nr.31/1990 cu modificările și comple-
tările ulterioare, convoacă Adunarea 
Generală a Asociaților a acestei 
Societăți, pentru data de 28 Septem-
brie 2018, ora 11.00, la sediul social 
al Societății din Rudeni, Oraș 
Chitila, Strada Rudeni, nr.76, Județ 
Ilfov. La adunare sunt îndreptățiți să 
participe toți asociații Societății. 
Pentru această Adunare Generală a 
Asociaților, ordinea de zi va fi urmă-
toarea: 1) Confirmarea administrato-
rului și Directorului General al 
societății, respectiv a dlui Ziad 
Chidiac, pentru perioada cuprinsă 
între 12.09.2018 și data ținerii 
adunării generale convocată prin 
prezentul. 2) Prelungirea manda-
tului de administrator și de Director 
general al societății, a dlui Ziad 
Chidiac, cetățean român, născut la 
data de 16.02.1970 în loc.Klayat, 
Liban, domiciliat în mun.Constanța, 
Str.Arcului, nr.14, bl.F2, sc.A, et.1, 
ap.5, jud. Constanța, legitimat cu CI 
seria KZ nr.260376,  emis de 
SPCLEP Constanța la data de 
17.02.2015, cu puteri depline, cu o 
nouă perioadă de 1 an. Administra-
torul poate mandata terțe persoane 
pentru anumite operațiuni sau cate-
gorii de acte, cu sarcini expres 
menționate prin procură scrisă. 3)
Completarea obiectului de activitate 
al societății cu următoarele activități 
secundare: 0130 Cultivarea plantelor 
pentru înmulțire, 0121 Cultivarea 
strugurilor, 0124 Cultivarea fructelor 
semințoase și sâmburoase, 0125 
Cultivarea fructelor arbuștilor fruc-
tiferi, căpșunilor, nuciferilor și a 
altor pomi fructiferi, 0126 Culti-
varea fructelor oleaginoase, 0127 
Cultivarea plantelor pentru prepa-
rarea băuturilor, 0129 Cultivarea 
altor plante permanente, 1032 Fabri-
carea sucurilor de fructe și legume, 
1107 Producția de băuturi răcori-

toare nealcoolice; producția de ape 
minerale și alte ape îmbuteliate, 
4721 Comerț cu amănuntul al fruc-
telor și legumelor proaspete, în 
magazine specializate, 4722 Comerț 
cu amănuntul al cărnii și al produ-
selor din carne, în magazine speciali-
zate, 4723 Comerț cu amănuntul al 
peștelui, crustaceelor și molustelor, 
în magazine specializate, 4789 
Comerțul cu amăuntul prin stan-
duri, chioșcuri și piețe al altor 
produse, 4791 Comerț cu amănuntul 
prin intermediul caselor de comenzi 
sau prin Internet, 4799 Comerț cu 
amănuntul efectuat în afara magazi-
nelor, standurilor, chioșcurilor și 
piețelor. 4) Actualizarea actului 
constitutiv al societății cu modifică-
rile ce vor fi adoptate prin hotărâre. 
5)Acordarea de mandat pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărârii. 
În cazul neîndeplinirii cvorumului, 
Adunarea Generală a Asociaților se 
va întruni, având aceeași ordine de 
zi, la data de 29 septembrie 2018, ora 
11.00, la sediul social al Societății 
din Rudeni, Oraș Chitila, Strada 
Rudeni, nr.76, Județ Ilfov. Prezentul 
convocator a fost semnat atât în 
limba română, cât și în limba 
engleză, și comunicat personal/publi-
citate asociaților societății Grand 
Moulin SRL, astăzi, 11.09.2018. 
Administrator, Ziad Chidiac. To: 
Sarkis Pascale, Tohme Mirna, Laoun 
Youssef, Berro Sami- Shareholders 
of Grand Moulin SRL. NOTTICE 
TO ATTEND. In accordance with 
the provisions of Companies’ Law 
nr.31/1990 republished and supple-
mented, as subsequently amended 
and supplemented, as well as those 
of the Articles of Incorporation of 
the Company Grand Moulin SRL 
headquartered in Romania, Rudeni 
Locality, Chitila City, nr.76 Rudeni 
Street, Ilfov County, registered with 
t h e  T R C  u n d e r  n o .
J23/2371/13.08.2012, CUI:30012503 
(hereinafter „The Company”): the 
Administrator of the Company, Mr. 
ZIAD CHIDIAC, as per art.195 of 
the Companies’ Law nr.31/1990, as 
subsequently amended and supple-
mented, hereby calls the GENERAL 

MEETING OF SHAREHOLDERS 
of the Company, to be held on the 
28th of September 2018, at 11.00 am 
at the Company’s headquarters in 
Rudeni, Chitila City, nr.76 Rudeni 
Street, Ilfov County. The meeting 
may be attended by all of the 
Company’s shareholders. The items 
to be discussed by this General 
Meeting of Shareholders shall be the 
following: 1) Confirming the capa-
city of Mr. Ziad Chidiac as Adminis-
trator and General Director of the 
Company, for the period between 
12.09.2018 and the date at which the 
hereby convened General Meeting of 
Shareholders is held; 2) To extend 
the mandate of administrator and 
General Manager of the Company, 
respectively Mr Ziad Chidiac, 
Romanian  c i t i z en ,  born  on 
16.02.1970 in Klayat locality, 
Lebanon, domiciled in Constanta 
Municipality, nr.14 Arcului Street, 
Bloc F, Entrance A, 1st floor, ap.5, 
Constanta, identified with IF series 
KZ nr.260376, issued by SPCLEP 
Constanta on 17.02.2015, will full 
power and for the duration of 1 
(one) year. The Administrator may 
appoint third parties to perform 
certain operations or categories of 
operations, by means of a power of 
attorney in writing, stating the 
express duties to be carried out by 
such third parties. 3) To add the 
following secondary activities to the 
company’s business activities: 0130 
Plant propagation, 0121 Growing of 
grapes, 0124 Growing of pome fruits 
and stone fruits, 0125 Growing of 
other tree and bush fruits and nuts, 
0126 Growing of oleaginous fruits, 
0127 Growing of beverage crops, 
0129 Growing of other perennial 
crops, 1032 Manufacture of fruit 
and vegetable juice, 1107 Manufac-
ture of soft drinks; production of 
mineral waters and other bottled 
waters, 4721 Retail sale of fresh fruit 
and vegetables in specialized stores, 
4722 Retail sale of meat and meat 
products in specialized stores, 4723 
Retail sale of fish, crustaceans and 
molluscs in specialized stores, 4789 
Retail sale via stalls and markets of 
other goods, 4791 Retail sale via 
mail order houses or via internet, 
4799 Other retail sale not in stores, 
stalls or markets; 4)To update the 
Articles of Incorporation of the 
company with the modifications that 
shall be adopted through the Resolu-
tion; 5)To grant power of attorney as 
to fulfill the herein Resolution. 
Should the quorum not be met, the 
General Meeting of Shareholders 
shall gather, having the same 
agenda, on 29th of September 2018, 
at 11.00 am, at the headquarters of 
the Company in Rudeni, Chitila 
City, Nr.76, Rudeni Street, Ilfov 
County. The herein Notice to Attend 
was signed both in Romanian and 
English languages, and personally/

advertising communique to the 
shareholders of the Company Grand 
Moulin SRL, today 11.09.2018. 
Administrator, Zlad Chidiac.

LICITAȚII  
l BDO Business Restructuring 
SPRL, lichidator judiciar al SC Pro 
Escar SRL, organizează licitaţie 
publică cu strigare în data de 
21.09.2018  și 28.09.2018 pentru 
vânzare proprietate imobiliară 
situată în comuna Teliu, strada A. 
Petofi nr. 1, judeţ Brașov. Proprie-
tatea este formată din teren în 
suprafaţa de 5.609 mp și construc-
ţiile edificate pe acesta, corp A + B 
(corp administrativ și vestiare). 
Informaţii suplimentare la tel. 
0724.592.044 între orele 10.00-16.00.

l Aeroclubul Romaniei cu sediul in 
Bucuresti, sector 1, B-dul Lascar 
Catargiu, nr.54, organizeaza licitatie 
publica deschisa pentru inchirierea 
unei anexe hangar dreapta in supra-
fata de 180 mp (cladire C3), anexe 
hangar stanga in suprafata de 175 
mp (cladire C3), platforma betonata 
in suprafata de 290 mp (cladire C13) 
cu destinatie -Expunere utilaje agri-
cole si birouri. Data limita pentru 
depunerea ofertelor este 20.09.2018, 
ora 10,00 la sediul AR. Data de 
desch idere  a  o fe r t e lo r  e s t e 
20.09.2018, ora 11,00. Spatiile se vor 
inchiria pentru o perioada de 10 ani. 
Caietul de sarcini se poate ridica de 
la sediul AR. Tel/fax. 021.312.36.19.

l Turnătoria Centrala Orion SA, 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie, urmatoarele 
bunuri mobile:  autoturism Daewoo 
Cielo TF19Y, an fabricatie 1999, nr. 
inmatriculare PH-15-TCO- 320 euro; 
autoturism Mercedes 300 SE, an 
fabricatie 1992, nr. inmatriculare 
PH-20-TCO – 2.520 euro; autoturism 
Nubira, an fabricatie 2003, nr. inma-
triculare PH-35-TCO - 400 euro; 
autoutilitara Iveco Daily 65C15, an 
fabricatie 2004, nr. inmatriculare 
PH-33-TCO - 1.600 euro; . autospeci-
alizata I.M. Mirsa, an fabricatie 1980 
– 1.647,30 euro; autospeciala PCI 
Roman (autospeciala pompieri), an 
fabricatie 1976 – 1.822,40 euro. Pretul 
bunurilor nu include TVA. Licitatiile 
se vor organiza in data de 21.09.2018 
ora 13:00, iar in cazul in care bunurile 
nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
25.09.2018, 28.09.2018, 02.10.2018, 
05.10.2018, 09.10.2018, 12.10.2018, 
16.10.2018, 19.10.2018, 23.10.2018, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Dosarul 
de prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la sediul 
lichidatorului judiciar. Telefon/fax: 
0787344547/ 0244597808, email 

office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol S.A. soci-
etate in reorganizare, scoate la 
vanzare urmatoarele bunuri: Strung 
SN 400x1500, la pretul de 2.730 lei, 
masina de rectificat plan RPO200, la 
pretul de 2.500 lei, masina de frezat 
FUS 22, la pretul de 1.966 lei, 
masina de indoit table, la pretul de 
47.250 lei, foarfeca ghilotina hidrau-
lica, la pretul de 36.540 lei. Preturile 
nu contin TVA. Licitatia se va orga-
niza la sediul administratorului 
judiciar in data de 21.09.2018 ora 
10.30, iar in cazul in care bunul nu 
va fi valorificat, aceasta este repro-
gramata pentru data de 25.09.2018, 
28.09.2018, 02.10.2018, 05.10.2018, 
09.10.2018, 12.10.2018, 16.10.2018, 
19.10.2018, 23.10.2018 la aceeasi ora 
si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii, precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la administratorului judi-
ciar,  la  numerele  de te lefon 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat ADR emis pe 
numele Nedelcu Silviu Florin. Il 
declar nul.

l Radu Razvan, Slobozia, jud. 
Ialomita, anunta pierderea Card 
Ta h o g r a f ,  s e r i a  C T,  n r. 
000000000UUE002.

l Pierdut card nominal emis de 
RATB, pe numele Niculescu Victo-
rita. Il declar nul.

l Pierdut Certificat ADR pe numele 
Matiuţă Traian Răzvan, eliberat de 
ARR Agenția Bihor. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat Traducător 
limba germană eliberat de Ministerul 
Culturii și Cultelor la 14.01.2008 pe 
numele Bețianu C. Oana-Raluca, 
seria 0339, număr înregistrare 33, 
domeniile: tehnic germană română 
și română germană, juridic română 
germană. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr. 3233623 al SC Roch 
Global Management SRL, certificat 
constatator cu nr. 440658 din 
09.11.2016 al SC Roch Global Mana-
gement SRL la sediul social si certi-
ficat constatator nr. 440658 al SC 
Roch Global Manegement SRL la 
terţi.


