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OFERTE SERVICII
l SC Kartal Mob SRL, cu sediul în comuna 
Ișalnița, județul Dolj, angajează hamal, fără 
experiență, studii generale. Tel.0758.254.186.

l SC Kronbau Euro Development SRL, str. Verii 
nr. 5, cam. 6, jud. Brașov, J8/1948/2018, CUI 
39792933 angajează Director societate comer-
cială, cod COR 112004. Rugăm CV la adrian.
chiper@yahoo.com.

l SC Petria Cons SRL angajeaza operator retele 
de telecomunicatii x 20 posturi. Salariu atractiv, 
card sanatate privat, cazare si masa asigurate de 
firma. Telefon 0730 444 789.

l Viconex Trans SRL, cu sediul în mun.Vaslui, 
angajează 7 șoferi profesioniști, cat.CE pentru 
transport intern și internațional mărfuri, în regim 
delegare și detașare pe teritoriul Europei, experi-
ență minim 6 luni, buni vorbitori de limba rusă. 
Oferim salariu încadrare 2.700Lei. Relații 
tel.0721.959.100.

l Căutăm femeie, vârsta 40-60 ani, posesoare 
viză SUA, pentru curățenie și gătit cămin 
bătrâne, Seattle, statul Washington, SUA. Minim 
6 luni. Condițiile sunt obligatorii. Rugăm trimiteți 
datele de contact la: mconstantines415@yahoo.
com

l Şcoala Gimnazială Luca Solomon, cu sediul în 
c o m u n a  Va i d e e n i ,  j u d e ț u l  Vâ l c e a , 
tel.0723.650.429, anunță scoaterea la concurs în 
data de 20.08.2019, în cadrul proiectului 
„POCU/138/4/1/115258- Hope- Intervenție 
comunitară integrată în comuna Vaideeni”, a 1 
post expert: profesor SDS și Şcoala de vară- 
matematică, perioada septembrie 2019-februarie 
2021. Informații suplimentare la sediul unității 
sau la numărul de telefon menționat, orele 08.00-
12.00.

l Spitalul Clinic Nr.1 Cf Witting, cu sediul în 
Bucuresti, Calea Plevnei, Nr. 142-144, Sectorul 6, 
scoate la concurs următoarele posturi vacante: - 1 
post de Director Medical - cu contract pe peri-
oada determinată; - 1 post de Director Financi-
ar-Contabil - cu contract pe perioadă 
determibată. Condițiile de participare se regasesc 
în Monitorul Oficial, partea a-III- a din data de 
24.07.2019, pe site-ul spitalului sau la sediul 
spitalului. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs, la sediul spitalului, la 
secretarul comisiei de concurs, în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicare, cu cel puțin 5 zile 
lucrătoare, înainte de data susținerii concursului. 
Relaţii suplimentare la telefon: 021 312 94 25/
interior 203.

l Anunț de participare pentru angajare expert 
contabil. Subscrisa Consultant Insolvență SPRL 
Filiala Timis, cu sediul ales în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, RFO nr. 
0649, având CUI, prin reprezentant ec. Serban 
Valeriu, în calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei SC Arindustries SRL - in faliment, in 
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Drobeta 
Turnu Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, sc. 1, 
parter, ap. 1, jud. Mehedinti, J25/250/2018, CUI 
16238557, numit prin Incheierea de sedinta din 
data de 24.10.2018 pronunţată de către Tribu-
nalul Mehedinți, Secţia a II - Civilă, de Conten-
cios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
2217/101/2018, în temeiul dispozițiilor art. 61 din 
Legea 85/2014 angajeaza contabil autorizat 
pentru efectuarea operațiunilor de evidență 
contabilă/depunere declaratii fiscale ale debi-
toarei Sc Arindustries SRL. Lichidatoruljudiciar 
precizează faptul că ofertele cu privire la efectu-

area operatiunilor de evidenta contabila/depu-
nere declaratii fiscale trebuie să cuprindă: 
-onorariul solicitat pentru efectuarea procedu-
rilor de evidenta contabila/depunere declaratii 
fiscale (inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, 
impozite și contribuții). Ofertele pot fi transmise 
prin email office@consultant-insolventa.ro sau 
direct la sediul din Dr.Tr. Severin, str. Zabrău-
țului, nr. 7A, jud. Mehedinți până la data de 
30.07.2019 orele 1200. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, 
Asociat coordonator Serban Valeriu.

l Centrul Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, cu sediul 
în Municipiul Târgu-Jiu, str. Eroilor, nr. 15-17, 
Județul Gorj, organizează, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, concursul 
pentru ocuparea postului contractual de execuţie 
vacant de referent, ½ normă, grad profesional IA 
la Compartimentul cercetare, conservare, valori-
ficare și promovarea culturii tradiționale, pe 
perioadă nedeterminată. A. Condiţiile de partici-
pare la concurs; - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul: Muzică. - vechime 
în specialitatea studiilor necesare pentru exerci-
tarea funcției contractuale - minimum 7 ani. B. 
Data, ora și locul de desfășurare a concursului. 
Concursul se va desfășura la sediul Centrului 
Judeţean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiţionale Gorj, astfel: - 14 august, ora 
10,00 proba scrisă; - 15 august, ora 10,00 inter-
viul. C. Candidaţii vor depune dosarul de concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data de 
afișării anunţului, la sediul Centrului Judeţean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale Gorj. D. Date de contact. Centrul 
Judeţean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiţionale Gorj, telefon 0253/213.710.

l Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru 
Poni” cu sediul în Iași, Aleea Gr.Ghica Vodă, 
nr.41A, jud. Iași, organizează concurs de ocupare 
a două (2) posturi contractuale vacante pe peri-
oadă determinată, în cadrul proiectului “Polimeri 
coordinativi poroși noi cu liganzi organici de 
dimensiuni variabile pentru stocarea gazelor. 
Acronim: POCPOLIG” (P_37_707/contract nr. 
67/08.09.2016, cod SMIS 104810); Competiția 
POC-A1-A1.1.4-E-2015 după cum urmează: 1.
Tehnician în biologie- cod COR 314105 (Tehni-
cian- membru în echipa de implementare), 
Normă de lucru (nr. ore/lună): 59 ore/lună; 2. 
Tehnician în biologie- cod COR 314105 (Tehni-
cian- membru în echipa de implementare), 
Normă de lucru (nr. ore /lună): 93 ore/lună. 
Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor  și 
documente obligatorii pentru constituirea dosa-
relor de concurs sunt cele prevăzute în art.3, 
respectiv art.6 din HG 286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzator func-
țiilor contractuale. Condiții specifice necesare 
pentru ocuparea posturilor: candidații sa fie 
absolvenți de studii medii/superioare, să cunoască 
limba engleză nivel mediu; nu necesită vechime. 
Dosarele de concurs se depun la la sediul Institu-
tului, Biroul personal-resurse umane în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul 
Oficial. Calendarul desfășurării concursului: 
Dosarele de concurs se vor depune până în data 
de 08.08.2019, ora 14,00, la sediul institutului, 
Biroul personal-resurse umane; data probă scrisă: 
20.08.2019, ora 11.00; data probă orală- interviu: 
23.08.2019, ora 11.00. Detalii privind condiţiile 
specifice suplimentare sau alte relaţii se pot obţine 
la Serviciul resurse umane, sediul Institutului de 
Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” din Iași, 

telefon: 0232.217.454, email: balan.catalina@
icmpp.ro si pe site-ul institutului www.icmpp.ro.

l Anunţ amânare concurs. Spitalul Clinic de 
Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria”, cu sediul în 
localitatea Iași, str.Vasile Lupu, nr.62, judeţul Iași, 
anunţă amânarea concursului, conform HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor 
posturi: 1.Secția clinică oncologie medicală: -1 
post de asistent medical debutant cu studii postli-
ceale; -1 post de îngrijitoare; 2.Secția clinică 
gastroenterologie: -2 posturi de asistent medical 
debutant cu studii postliceale; -1 post de îngriji-
toare; 3.Secția clinică pediatrie I: -2 posturi de 
asistent medical debutant cu studii postliceale; -2 
posturi de îngrijitoare; 4.Compartiment de îngri-
jiri paliative: -1 post de asistent medical debutant 
cu studii postliceale; 5.Secția clinică pediatrie IV: 
-1 post de infirmieră debutantă; -1 post de îngriji-
toare; 6.Secția clinică chirurgie pediatrică I: -1 
post de infirmieră debutantă; 7.Secția clinică 
chirurgie pediatrică II: -1 post de îngrijitoare; 
8.Laborator de analize medicale: -1 post de îngri-
jitoare; 9.Sector comun: -2 posturi de îngrijitoare 
interior; -2 posturi de îngrijitori exterior. 10.
Compartiment tehnic: -1 post de muncitor cali-
ficat III -electrician, organizat iniţial: -Proba 
scrisă în data de 25.07.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 31.07.2019, ora 10.00, astfel: 
Până la o dată care se va comunica ulterior.

l Anunţ amânare concurs. Spitalul Clinic de 
Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria”, cu sediul în 
localitatea Iași, str. Vasile Lupu, nr.62, judeţul 
Iași, anunţă amânarea concursului, conform HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor 
posturi: 1.Compartiment recuperare, medicină 
fizică și balneologie: -1 post de fiziokinetoterapeut 
debutant; 2.Compartiment neurochirurgie: -1 
post de îngrijitoare; 3.Laborator de analize medi-
cale: -1 post de îngrijitoare, organizat iniţial: 
-Secție dosare în data de 26.07.2019, ora 15.30; 
-Proba scrisă în data de 05.08.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 09.08.2019, ora 10.00, 
astfel: Până la o dată care se va comunica ulterior.

l Direcţia de Impozite și Taxe Locale a Secto-
rului 5 cu sediul în București, str. Mihail Sebas-
tian nr.23, bl.S13, sector 5, organizează concurs în 
data de 26.08.2019 (proba scrisă) -ora 10:00, 
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie 
vacante, după cum urmează: Serviciul Consta-
tare și Impunere Persoane Fizice I; -un post refe-
rent, clasa III, grad profesional superior. 
Concursul se va organiza conform calendarului 
următor: -depunerea dosarelor se face în termen 
de maxim 20 zile de la data apariţiei anunţului  în 
Monitorul Oficial al României, partea a- III -a, în 
perioada 24.07.2019 –12.08.2019 la sediul DITL 
Sector 5 din  București Str. Mihail Sebastian nr.23, 
bl. S13 sector 5 -Compartimentul Resurse Umane 
și SSM; -proba scrisă se va desfășura în data de 
26.08.2019 ora 10.00 la sediul DITL Sector 5 din  
București, Str. Mihail Sebastian nr.23, bl. S13 
sector 5; -interviul va avea loc, după proba scrisă, 
la o dată care va fi anunţată ulterior. Condiţiile 
generale pentru participare la concurs, condiţiile 
specifice, bibliografia și atribuţiile din fișele de 
post sunt afișate pe pagina oficială (www.ditl5.ro), 
precum și la avizierul Direcţiei de Impozite și 
Taxe Locale a Sectorului 5 cu sediul în București, 
str. Mihail Sebastian nr. 23, bl.S13, Sector 5. 
Relaţii  suplimentare cu privire la acest concurs 
se pot obţine la sediul DITL Sector 5 din Str. 
Mihail Sebastian nr.23, bl. S13, sector 5, tel. 
0724500063 -inspector Samoilă Cristina în cadrul 
Compartimentului Resurse Umane și SSM, 
e-mail: samoila.petruta@ditl5.ro.

l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” organizează, în conformitate 
cu prevederile  legii 319/2003 concurs pentru 

ocuparea următoarelor posturi vacante: •1post 
Cercetător știinţific -Medic specialist psihiatrie 
pediatrică cu formare în psihoterapie (cu atestat 
de psihoterapeut); •1post Cercetător ştiinţific 
-Psiholog cu atestat în psihopedagogie specială. 
Înscrierile la concurs sa fac până la data de 
26.08.2019 iar condiţiile generale și specifice de 
înscriere la concurs precum și tematica și biblio-
grafia sunt afișate pe site-ul instituţiei www.
spital-obregia.ro la rubrica anunţuri. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
021.334.42.66 int. 319. 

l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru 
Creșterea Bovinelor Arad (SCDCB Arad), cu 
sediul în Arad, Calea Bodrogului, nr.32, județul 
Arad, în conformitate cu HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, anunţă 
scoaterea la concurs a următoarelor posturi 
contractual vacante: 1.Auditor intern, gr.II, studii 
de specialitate, vechime minim 5 ani în domeniu; 
2.Consilier juridic IA, studii de specialitate, 
vechime minim 6 ani în domeniu; 3.Tehnician 
veterinar IA, studii de specialitate, vechime 
minim 10 ani în domeniu; 4.Inginer agronom, 
gr.II, studii de specialitate, vechime minim 5 ani 
în domeniu. Concursul va avea loc în data de 
19.08.2019, ora 10.00, proba scrisă, iar interviul la 
ora 14.00, la sediul SCDCB Arad, Calea Bodro-
gului, nr.32. Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului. Informaţii se obţin de la sediul 
SCDCB Arad, tel.0257.339.130, Serviciul Resurse 
Umane.

l Primăria Comunei Vâlcele, cu sediul în locali-
tatea Vâlcele, str.Oltenilor, nr.21, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de muncitor calificat, gradul 
IV, conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
19.08.2019, ora 09.00; -Proba interviu în data de 
21.08.2019, ora 09.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii -absolvent școală 
generală+școală profesională (cu diplomă de 
absolvire); -vechime -nu este cazul; -disponibili-
tate la un program flexibil. 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 Vâlcele. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Vâlcele, persoană de contact: 
Ionescu Vasilica, telefon: 0249.484.498, fax: 
0249.484.498, e-mail: primariavilceleolt@yahoo.
com.

l Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în 
Caracal, str.Plevnei, nr.36, județul Olt, organi-
zează concurs pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, conform HG nr.286/2011, a 
următoarelor posturi vacante contractuale: regis-
trator medical debutant -3 posturi. Condiții 
specifice de participare la concurs: -studii: 
diplomă de studii medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii; -diplomă (certificat, 
atestat) de absolvire a unui curs de operare pe 
calculator; -fără vechime în specialitate. Înscrieri 
în perioada: 25.07.2019-07.08.2019, zilnic, între 
orele 07.30-09.00 și 13.00-14.30, la sediul unității. 
Proba scrisă: 02.09.2019, ora 10.00; Proba 
interviu: 05.09.2019, ora 10.00. Informații supli-
mentare la sediul unității, la telefon: 
0249.512.880, int.190, pe: www.smcaracal.webs.
com

l Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în 
Caracal, str.Plevnei, nr.36, județul Olt, organi-
zează concurs pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, conform HG nr.286/2011, a 
următorului post vacant contractual: zugrav-vop-
sitor IV -1 post. Condiții specifice de participare 

la concurs: -studii: -calificare în meseria de 
zugrav-vopsitor; -fără vechime în meserie. 
Înscrieri în perioada: 25.07.2019-07.08.2019, 
zilnic, între orele 07.30-09.00 și 13.00-14.30, la 
sediul unității. Proba scrisă: 26.08.2019, ora 10.00; 
Proba interviu: 29.08.2019, ora 10.00. Informații 
suplimentare la sediul unității, la telefon: 
0249.512.880, int.190, pe: www.smcaracal.webs.
com

l Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în 
Caracal, str.Plevnei, nr.36, județul Olt, organi-
zează concurs pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, conform HG nr.286/2011, a 
următorului post vacant contractual: electrician 
de întreținere și reparații I -1 post. Condiții speci-
fice de participare la concurs: -studii: -calificare în 
meseria de electrician de întreținere și reparații; 
-vechime în meseria de electrician de întreținere și 
reparații: minimum 9 ani. Înscrieri în perioada: 
25.07.2019-07.08.2019, zilnic, între orele 07.30-
09.00 și 13.00-14.30, la sediul unității. Proba 
scrisă: 19.08.2019, ora 10.00; Proba interviu: 
22.08.2019, ora 10.00. Informații suplimentare la 
sediul unității, la telefon: 0249.512.880, int.190, 
pe: www.smcaracal.webs.com

l Centrul Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, cu sediul 
în Municipiul Târgu-Jiu, str.Eroilor, nr.15-17, 
județul Gorj, organizează, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, concursul 
pentru ocuparea postului contractual de execuţie 
vacant de referent, ½ normă, grad profesional IA, 
la Compartimentul Cercetare, Conservare, Valo-
rificare și Promovarea Culturii Tradiționale, pe 
perioadă nedeterminată. A.Condiţiile de partici-
pare la concurs: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul: muzică; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea 
funcției contractuale: minimum 7 ani. B.Data, 
ora și locul de desfășurare a concursului: 
Concursul se va desfășura la sediul Centrului 
Judeţean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiţionale Gorj, astfel: -14 august, ora 
10.00, proba scrisă; -15 august, ora 10.00, inter-
viul. C.Candidaţii vor depune dosarul de concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării 
anunţului, la sediul Centrului Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj. D.Date de contact: Centrul Judeţean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale Gorj, telefon: 0253.213.710.

CITAŢII
l Se aduce la cunoștința publică faptul că pe 
rolul acestei instanțe este înregistrat dosarul civil 
nr.1341/322/2019, privind pe petenții Hajdu Eva, 
Bartok Olga și Biro Rozalia, având ca obiect 
dobândirea dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului înscris în CF nr.23529 
Lemnia, (CF vechi 4449) nr.top 259/1/2 și 258/2/2 
-grădină în suprafață de 3012 mp, proprietar 
tabular Bodo Coloman, decedat la 13.02.1990. 
Prezenta somație va fi afișată termen de 1 lună la 
sediul instanței și la sediul Primăriei comunei 
Lemnia, perioadă în care toți cei interesați pot 
face opoziție, în caz contrar se va trece la jude-
carea cererii.

l Rusz Anghelina, Vaduva lui Nichita Obresa-
neasa, Nechita Sofron, Nechita Maria, Dereban 
Ilianeasa, nascuta Nichita, Glava Ilona, sotia lui 
Turan Ilioneasa Glava Lina, sotia lui Opra Ignat 
Nechita Iuoneasa Glava, Glava Iozsef, Glava 
Maria, Oprea Ignat, Purv Vazul, Purv Athanas, 
Purv Vurvara, casatorita Togya, Nechita Ioan 
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sunt citati in 8.08.2019, la judecatoria Turda, in 
dosar civil nr. 1027/328/2018 pentru succesiune.

l Țigănașu Liviu este chemat la Tribunalul Iași, 
camera S.VIII-etaj IV, Complet d2 civ.specializat, 
în ziua de 11 septembrie 2019, ora 9.00, în calitate 
de pârât, în proces cu INVESTCAPITAL LTD, 
în calitate de reclamant în dosar nr.5398/99/2018 
-acțiune în constatare.

l Costa Carvalho Henriques Manuel este 
chemat la Tribunalul Iași, camera S.VIII-etaj IV, 
Complet d2 civ.specializat, în ziua de 11 septem-
brie 2019, ora 9.00, în calitate de pârât, în proces 
cu INVESTCAPITAL LTD, în calitate de recla-
mant în dosar nr.5398/99/2018 -acțiune în consta-
tare.

l Se citeaza Potirniche Marius cu ultimul domi-
ciliu in Georgia (GA) SUA, la Judecatoria Arad, 
in ziua de 12.08.2019, ora 9, sala 215, Complet 
CS1-2019, in calitate  de parat, in proces cu 
Potirniche Maricel, avand ca obiect succesiune 
extraenitate. In caz de neprezentare judecata se 
va face in lipsa.

l Se citează Chiselev Aurel, cu domiciliu necu-
noscut, în vederea dezbaterii moștenirii defunctei 
Chiselev Alexandra, ultimul domiciliu în sat 
Letea, comuna C.A. Rosetti, jud. Tulcea, în ziua 
de 10.09.2019, ora 13.

l Se citează Chiselev Mihai, cu domiciliu necu-
noscut, în vederea dezbaterii moștenirii defunctei 
Chiselev Alexandrina, ultimul domiciliu în sat 
Letea, comuna C.A. Rosetti, jud. Tulcea, în ziua 
de 10.09.2019, ora 13.

l Se citează Chiselev Ginel, cu domiciliu necu-
noscut, în vederea dezbaterii moștenirii defunctei 
Chiselev Alexandrina, ultimul domiciliu în sat 
Letea, comuna C.A. Rosetti,  jud. Tulcea, în ziua 
de 10.09.2019, ora 13.

l Se citează la sediul Biroului Individual Nota-
rial Ene Frosina, din municipiul Tulcea, str. Păcii 
nr. 7, bl. P21, sc. C, ap. 28, judeţul Tulcea, la data 
de 24.10.2019, ora 10:30, persoanele cu vocaţie 
succesorală sau testamentară, la succesiunea 
defunctei Colesnicov Cecilia, decedată la data de 
05.03.2019, cu ultimul domiciliu în municipiul 
Tulcea, judeţul Tulcea, în dosar nr. 79/2019, în 
vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l C.I.I. Apostol Andra notifica intrarea in proce-
dura simplificata a falimentului a SC Frigterm 
Inter Spedition SRL, in Dosarul nr. 
4572/105/2018 al Tribunalului Prahova, conform 
Sentintei din data de 22.07.2019, cu termenele: 
depunere declarații creanță 30.08.2019, întoc-
mirea tabelului suplimentar al creanțelor 
30.09.2019, întocmirea tabelului definitiv conso-
lidat 30.10.2019.

l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian 
Andreea - Gina,  în calitate de lichidator judiciar 
al „Celerus” S.R.L. sediul în mun. Brașov, str. 
Postăvarul nr.46, camera 1, ap.3, jud.Brașov 
J08/2816/2006, CUI 19236526, va invita sa depu-
neți o oferta de preț pentru prestarea următoa-
relor servicii arhivistice: legatorie, prelucrare 
documente, depozitare si conservare, utilizare 
documente. Oferta trebuie sa conțina: Preț/ml/
luna pentru depozitare documente; Pret/ml 
pentru prelucrare documente; Pret/dosar pentru 
legatorie; Pret/dosar pentru consultare docu-
mente; Pret transport documente; Termeni si 
modalitati de plata. Preturile sa fie exprimate in 
lei fara TVA. Oferta trebuie insotita de: Copii 
dupa autorizatiile de functionare pentru serviciile 
arhivistice de prelucrare documente, depozitare 
si conservare, utilizare documente, legatorie, in 
termen de valabilitate Proiectul contractului de 
depozitare in care sa se regaseasca prevederile 
art.22 alin.1 din Legea Arhivelor Nationale repu-
blicata, privind transferul documentelor in cazul 
incetarii activitatii operatorului economic. Oferta 
poate fi depusa până la data de 01.08.2019 
(ultima zi), la sediul lichidatorului judiciar în Iași, 
șos.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.4, complex Exclu-
sive Rezidence, bloc A2, demisol, spațiul nr.6 sau 
pe adresa de e.mail: office@grigorian.ro.

l Subscrisul, Cabinet Individual de Insolvență 
Grigorian Andreea - Gina,  în calitate de lichi-
dator judiciar al Celerus S.R.L. sediul în mun.
Brașov, str.Postăvarul nr.46, camera1, ap.3, jud.
Brașov J08/2816/2006, CUI 19236526, invită 
evaluatorii care doresc să depună ofertă de 
evaluare pentru: clădire mansardă 5 camere și 
teren în suprafaţă de 272,62 mp, situate în Muni-
cipiul Brașov, bd.15 Noiembrie nr.8, Judet Brașov 
cu număr de carte funciară  130609 -C1-U5; 2 
vehicule înmatriculate aflate în proprietate; 
(Toyota Avensis, serie motor 5750619, sașiu 
SB1ED76L70E125038, nr. înmatriculare 
BV90WSS; capacitate 1998, nr. act dobândire 
84989 din 29.01.2014, Peugeot, serie motor 
6765470, sașiu VF3PNCFB488540075, nr. înma-
triculare BV30VKE, nr.act. dobândire 77343 din 
24.10.2008), proprietatea societății debitoare, la 
sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, șos. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.4, complex Exclusive 
Rezidence, bloc A2, demisol, spațiul nr.6, jud. Iași 
sau pe adresa de email office@grigorian.ro, până 
pe data de 01.08.2019.

l Informare. Această informare este efectuată 
de Administrația Bazinală de Apă Banat, Timi-
șoara ,  B-dul  Mihai  Vi teazu ,  nr.32 , 
tel.0256.491.848, fax: 0256.491.798, e-mail@dab.
rowater.com, ce intenţionează să solicite de la 
Administrația Națională „Apele Române” aviz 
de gospodărire a apelor pentru desfășurarea unor 
investiții privind realizarea lucrării: „Închidere 
linie de apărare, mal stâng râul Șasa la Poieni, 
județul Timiș”, lucrarea este amplasată în com.
Pietroasa, sat Poieni, jud.Timiș. Lucrările sunt 
localizate în albia minoră a Râului Șasa, în intra-
vilanul com.Pietroasa, sat Poieni, jud.Timș, pe 
terenuri care din punct de vedere juridic sunt în 
proprietatea statului și în administrarea Admi-
nistrației Naționale „Apele Române”. Această 
investiţie este nouă. Scopul lucrărilor proiectate 
pentru „Închidere linie de apărare, mal stâng 
râul Șasa la Poieni, județul Timiș” Etapa II: 
Închidere linie de apărare L=1420m (gabioane, 
praguri); Închidere linie de apărare cu gabioane 
L=1420m, 15buc; praguri 10buc. Această solici-
tare de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Persoanele care doresc să obţină 
informaţii suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoa-
nele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului la 
adresa de mai  sus  sau te lefonic  la 
nr.0744.790.539.

l 1.Autoritatea finanțatoare: Orașul Cugir, cu 
sediul în orașul Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.1, 
județul Alba, cod poștal: 515600, cod fiscal: 
5146873, telefon: 0258.751.001, fax: 0258.755.394, 
e-mail: primaria@primariacugir.ro, face cunos-
cută intenția de a atribui contracte de finanțare 
nerambursabilă de la bugetul local al Orașului 
Cugir în anul 2019, în baza Legii 350/2005, pentru 
proiectele legate de turism și tineret. 2.Atribuirea 
contractelor de finanțare nerambursabilă acor-
dată de la bugetul local al Orașului Cugir se face 
pentru proiecte legate de turism și tineret în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, 
privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fondurile publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, cu modificările și 
completările ulterioare. 3.Suma alocată din 
bugetul local în anul 2019, pentru proiecte legate 
de turism și tineret, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 350/2005, este de 40.000Lei. 4.Durata 
proiectelor privind activități nonprofit desfășu-
rate de asociațiile din domeniul turism și tineret 
de pe raza Orașul Cugir, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 350/2005, este august-decem-
brie 2019. 5.Programul de utilitate publică în 
cadrul căruia se pot finanța proiecte din fonduri 
publice este: „Turism, tineret”. 6.Documentația 
de solicitare a finanțării nerambursabile se poate 
obține de la sediul Primăriei Orașului Cugir, 
str.I.L.Caragiale, nr.1, telefon: 0258.751.001 sau se 
poate descărca de pe site-ul instituției: www.
primariacugir.ro secțiunea „Finanțare nerambur-
sabilă în baza Legii 350 din 2005”. 7.Data-limită 
de depunere a propunerilor de proiecte este 
09.08.2019, ora 13.00, iar perioada de selecție și 
evaluare este 12-13.08.2019. 8.Autoritatea finan-
țatoare, Orașul Cugir, reduce termenul de depu-

nere a solicitărilor de la 30 de zile la 15 zile, 
conform art.20, alin.(2) din Legea nr. 350/2005. 
Reducerea termenului este justificată de necesi-
tatea demarării proiectelor asociaților din dome-
niul turism și tineret de pe raza Orașului Cugir 
care solicită finanțare de la bugetul local, întrucât 
programul anual de finanțare a fost aprobat în 
luna aprilie 2019, iar prima sesiune de proiecte 
din luna iulie 2019 a fost anulată ca urmare a 
depunerii unui singur proiect. În aceste condiții, 
nu este timp fizic până la sfârșitul anului să fie 
finalizate proiectele ce vor fi depuse. 9.Atribuirea 
contractelor de finanțare nerambursabilă se va 
face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, 
procedură care permite atribuirea unui contract 
de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, 
prin selectarea acestuia de către o comisie, cu 
respectarea principiilor de atribuire a contractelor 
de finanțare. 10.Criteriile de evaluare și selecție, 
stabilite în Regulamentul privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile alocate de la bugetul local al 
Orașului Cugir asociaților din domeniul turism și 
tineret de pe raza Orașul Cugir, se pot consulta la 
sediul Primăriei Orașului Cugir sau se pot 
descărca de pe site-ul: www.primariacugir.ro 
secțiunea „Finanțare nerambursabilă în baza 
Legii 350 din 2005”. 11. Solicitanții vor depune 
documentația prevăzută în Regulament și în 
prezentul anunț de participare la Registratura 
Primăriei Orașului Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.1, 
parter.

l Anunt prealabil privind afisarea publica a 
documentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea 
administrativ-teritoriala SICULA, din judetul 
ARAD, anunta publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 
10, 11, 12, 13 si 14, incepand cu data de 
29.07.2019, pe o perioada de 60 de zile, la sediul 
Primariei Comunei SICULA, conform art. 14 
alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publici-
tatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modifi-
carile si completarile ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse de cdtre proprietarii, posesorii sau alti 
detinatori, la sediul primariei si pe site-ul Agen-
tiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobi-
liara.

SOMAŢII
l Judecătoria Lipova, prin Încheierea de ședință 
din data de 15 mai 2019 a dispus afișarea 
prezentei somații la ușa instanței, prin care infor-
mează public că petenta Asociația Creștină ”O 
întindere de mână Arad”, cu sediul în Municipiul 
Arad, str. Bagdazar, 2, jud. Arad, a invocat 
dobândirea dreptului de proprietate, prin uzuca-
piune, prin joncțiunea posesiilor, asupra parce-
lelor înscrise în CF nr. 302912 Șiștarovăț, nr. top 
666, constituită din teren intravilan în suprafață 
de 2880 mp, proprietari tabulari fiind Blaguescu 
Raveca (născută Bunea) una și aceeași persoană 
cu Bunya Reveka, CF nr. 302905 Șiștarovăț, nr. 
662/a, constituită din teren intravilan în supra-
față de 720 mp, proprietară tabulară fiind Blagu-
escu Raveca (născută Bunea) una și aceeași 
persoană cu Bunya Reveka, și CF nr. 302914, 
Șiștarovăț, nr. top. 665, constituită din teren 
intravilan în suprafață de 2880 mp, proprietari 
tabulari fiind Lupulesku Rebeka, Lupulesku 
Anna, Lupuleszku Iulian și Lupuleszku Maria. 
Termen de judecată la data de 29 august 2019.

LICITAŢII
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data 
de 09.08.2019. Debitorul SC My Lady SRL cu 
sediul in Dr.Tr. Severin, str. Eroii de la Cerna 
nr.49, jud.Mehedinti, J25/202/1999, CUI 
12109568, aflată în procedura de faliment, in 
bankruptcy, en faillite, dosar nr. 910/101/2018, 
prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant asociat coordonator 
Serban Valeriu, scoate la vânzare, la pretul 
stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 
49/04.04.2019, bunul imobil: • Proprietate imobi-
liara compusa din: - teren intravilan cu S = 417 
mp (390mp din acte), avand nr. cadastral 50365; 
- spatiu comercial cu Sc = 118,04 mp si Su = 

95,34 mp, avand nr.cadastral 50365-C1; - 
magazie, cu Sc = 19,78 mp si Su = 15,01 mp, 
avand nr. cadastral 50365-C2; - GARAJ, cu Sc = 
49,10 mp si Su = 40,94 mp, avand nr.cadastral 
50365-C3. situata in Dr.Tr. Severin, str.Eroii de la 
Cerna nr. 49, jud. Mehedinti, aflata in garantia 
creditorului Eurobank Ergasias S.A. Valoarea 
totala a proprietatii imobiliare este de 96.850 euro 
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Licitatia va avea loc în Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, judeţul Mehe-
dinţi la data de 09.08.2019 orele 11:00. Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunului imobil, conform 
Raportului de evaluare nr. 49/04.04.2019, o repre-
zinta Sentința nr. 175 din data de 03.10.2019 de 
deschidere a procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic în dosarul de insol-
vență nr. 910/101/2018. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în contul unic 
de insolventa al debitoarei SC My Lady SRL 
pana la data de 08.08.2019, a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire pentru bunul imobil și 
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 
500,00 lei. Cont deschis la Banca Romaneasca 
S.A. Sucursala Dr.Tr.Severin, sub nr. 
RO11BRMA0999100083383621. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra bunului 
imobil sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de 
data stabilita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimen-
tare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399 sau 
la sediul profesional al lichidatorului din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinti. 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis, prin Asociat coordonator ec. 
Serban Valeriu.

l Management Company SPRL, lichidator judi-
ciar al SC Bioplant Invest SRL, în dosarul 
2752/87/2016 af lat pe rolul Tribunalului 
Teleorman, anunță vânzarea bunurilor sociale 
constând în: 1) proprietate imobiliară compusă din 
teren intravilan în supr. de 701mp și construcții C1 
în supr. de 75mp cu destinația locuință și C2 în 
supr. de 75mp cu destinația anexă, situate în 
intravilanul localității Laceni, com.Orbeasca, 
cvartal 37, P1602, jud.Teleorman, nr. cad. 20197, 
pornind de la prețul de 26.850Lei, reprezentând 
50% din prețul de evaluare, 2)terenuri extravilane 
categoria de folosință arabil: suprafața de 
7.619mp T4, parcela 2, situat în loc.Putineiu, jud.
Teleorman; suprafața de 3.800mp, T24/1, parcela 
16, situat în loc.Putineiu, jud.Teleorman, pornind 
de la prețul de 8.000 Lei, reprezentând 50% din 
prețul de evaluare, 3)terenuri intravilane categoria 
de folosință curți construcții: suprafața 3.668mp 
nr. cad. 2620, CF 72504, situat în Corbii Mari, Sola 
55, parcela 554/2, jud. Dâmbovița; suprafața 
2.733mp nr. cad. 2610, CF 71423, situat în loc.
Corbii Mari, Sola 55, parcela 554/2, jud.Dâmbo-
vița, pornind de la prețul de 45.000Lei, reprezen-
tând 50% din prețul de evaluare. Vânzarea se va 
face prin licitație publică la data de 12.08.2019, 
ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Craiova, Str.Vasile Conta, nr.47, jud.Dolj, 
tel.0740.185.973. Până la data licitației se pot 
prezenta oferte de cumparare, însoțite de o 
cauțiune reprezentând 10% din prețul de începere 
al licitației pentru fiecare bun pentru care se 
dorește participarea, cauțiune ce va trebui achitată 
în contul de lichidare (IBAN RO80 RNCB 0245 
1086 0996 0001- BCR SA) sau în numerar la 
sediul lichidatorului judiciar.

l I) Consiliul Local Motru, cu sediul în munici-
piul Motru, bulevardul Gării, nr. 1, judeţul Gorj, 
în baza OUG nr. 68/2008, a HCL nr. 
24/28.02.2019, privind vânzarea prin licitaţie 
publică cu strigare a camerei 78, etaj II, respectiv 
lot 68 din Ambulatoriu Motru, proprietate privată 
a Municipiului Motru, vinde spaţiul camerei 78, 
etaj II, respectiv lot 68 din Ambulatoriu Motru. 
Vânzarea se va face prin licitaţie publică cu stri-
gare, pentru activitate medicală sau conexă 
actului medical. II) Licitaţia va avea loc la sediul 
Consiliului Local Motru, din bulevardul Gării, 
nr.1, municipiul Motru, judeţul Gorj, ora 11.00, în 
data de 19.08.2019. III) Persoană de contact este 
d-na Văduva Angela -Șef Serviciu, telefon: 
0253.410.560, interior: 112. IV) Documentele 
necesare pentru participarea la licitaţie sunt: A)
pentru persoane juridice: a) copii de pe certificatul 
de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe 
toate actele adiţionale relevante și de pe certifi-
catul de înregistrare fiscală; b) scrisoare de boni-
tate financiară, eliberată de o bancă comercială 
română; c)dovada privind achitarea tuturor obli-
gaţiilor fiscale către bugetul general consolidat, 
prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, 
eliberat de organul fiscal competent; d)declaraţie 
pe propria răspundere a reprezentantului legal al 
persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta 
nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau 
faliment; e)declaraţie pe propria răspundere, din 
care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt 
contract de cumpărare, în condiţiile OUG 
nr.68/2008; f) împuternicire de la asociaţi pentru 
reprezentantul legal al persoanei juridice; B) 
pentru furnizorii de servicii medicale persoane 
fizice: a)copie de pe actul de identitate; b) copie de 
pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autori-
tatea competentă sau de pe actul legal de consti-
tuire, după caz, din care rezultă ca are obiect unic 
de activitate furnizarea de servicii medicale, cu 
sau fără activităţi conexe acestora; c)dovada 
privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către 
bugetul general consolidat, prin prezentarea unui 
certificat de atestare fiscală, eliberat de organul 
fiscal competent; d)declaraţie pe propria răspun-
dere, din care să rezulte că nu este beneficiarul 
unui alt contract de cumpărare, în condiţiile 
OUG nr. 68/2008. V)Ofertanţii depun documen-
tele de mai sus într-un plic sigilat la secretariatul 
Primăriei Motru pe care vor scrie „Pentru licitaţia 
din data de 19 august 2019”, până cel târziu 16 
august 2019, ora 16.00. VI)Garanţia de partici-
pare la licitaţie, conform OUG nr. 68/2008, este de 
1000Lei. VII) Taxa de participare la licitaţie este 
de 100Lei. VIII) Contravaloarea Caietului de 
sarcini este de 30Lei. IX) Preţul de pornire al lici-
taţiei este cel stabilit de evaluator, respectiv: -8.000 
Euro, echivalent 38.100Lei. X) Primul pas de 
pornire a licitaţiei este de 40Lei/m2, transformați 
în euro, la cursul din ziua licitaţiei, iar următorii 
pași sunt din 10Lei/m2 în 10Lei/m2, până la 
adjudecarea spaţiului,  conform HCL 
nr.42/29.04.2010. XI) Conform HCL nr. 42 din 
29.04.2010, spaţiul poate fi achitat în 12 rate 
lunare, dacă nu sunt oferte de cumpărare a 
spaţiului cu plata integrală. XII)Prezenţa ofertan-
ţilor la licitaţie este obligatorie.

PIERDERI
l Societatea Smart Online Distribution SRL, cu 
sediul social în Județul Ilfov, Comuna Chiajna, 
Sat Roșu, Str. Rezervelor, nr.70, Bloc 1, etaj 5, 
ap.41, număr de ordine în Registrul Comerțului 
J23/2848/2014, CUI 24025894, declară pierdut 
Certificatul Constatator, emis în temeiul art.17 
indice 1 alin.1 lit.c din Legea 359/2004, cu privire 
la îndeplinirea condițiilor de funcționare la sediul 
secundar din Comuna Chiajna, Sat Dudu, Str.
Rezervelor, nr.46A, Clădirea Sun Center, etaj 3, 
Județul Ilfov. Certificatul se declară nul.

l Pierdut atestat de marfă eliberat de ARR Argeș 
pe numele Vînocea Cosmin-ionuț. Îl declar nul.

l Pierdut atestat profesional de transport călă-
tori pe numele Jurj Petrică-Ioan, eliberat de 
Autoritatea Rutieră Română, Tg.Jiu, jud.Gorj. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare și act consti-
tutiv societatea Visa Hair Solution SRL, 
J15/555/2012, CUI: 28937583. Nr.de telefon: 
0730.472.715.

l Pierdut motor barcă marca Yamaha 
F15AEHL 15CP, seria 1006774, tipul 
M145429705, în data de 13 iunie 2019 în zona 
Giurgiu -pod Ruse, pe numele Neagoe Cornel 
Liviu. Ofer recompensă, 0722405840.

l Pierdut certificat constatator nr. 81565 din 
04.03.2015, al SC Sofia Curier Express SRL, cu 
sediul în București, str. Calea Rahovei nr. 352, bl. 
20B, sc. 2, ap. 46, camera 1. Îl declar nul.

DECESE
l Cu nespusă durere, familia anunță încetarea 
din viață la data de 12.07.2019 a domnului jude-
cător LUCIAN STÂNGU.


