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OFERTE SERVICIU
l Angajam  muncitori  in 
constructii pentru santier in 
Austria. Cazare gratuita,contract 
de munca, transport decontat. Tel: 
0762.21.9902.

l Firma SC Tentat Trans SRL 
angajeaza soferi categoria C+E, 
pentru transport international in 
Belgia si Franta. Pentru detalii va 
rugam sa apelati numarul de tel: 
0040.787.338.349.

l Cecchini Service SRL din Bucu-
resti, str. Gr. Cobalcescu nr.35, sc.1, 
et.1, ap.5,  sector 1, J40/5898/2014, 
CUI 18745106, angajeaza inginer 
mecanic- COR 214401. CV-urile se 
trimit pe email: export@cecchini-
service.it pana pe 05.09.2018.

l Spitalului Clinic de Nefrologie 
“Dr.Carol Davila” Bucureşti orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei specifice de Director 
Financiar-Contabil din cadrul 
Comitetului Director al Spitalului. 
Concursul va avea loc la sediul 
Spitalului din Bucureşti, Calea 
Griviţei, Nr.4, Sector 1, în data de 
20.09.2018. Termenul limită de 
înscriere a candidaţilor: 13.09.2018, 
ora 14.00. Dosarul de înscriere se 
depune la secretarul comisiei de 
concurs, la sediul Spitalului Clinic 
de Nefrologie “Dr.Carol Davila” 
din Bucureşti, Calea Griviţei, Nr.4, 
Sector 1, Biroul RUNOS, Corp A, 
Et.4. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretarul comisiei de 
concurs la Biroul RUNOS, telefon: 
021.318.91.84, interior 193 şi pe 
site-ul spitalului www.spcarolda-
vila.ro.

l Staţiunea de Cercetare Dezvol-
tare pentru Creşterea Bovinelor 
Arad (S.C.D.C.B.Arad), cu sediul 
în Arad, Calea Bodrogului, nr.32, 
judeţul Arad în conformitate cu 
H.G.nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, anunţă 
scoaterea la concurs a următoa-
relor posturi contractuale vacante: 
-Cercetător ştiințific, studii superi-
oare de specialitate în domeniul 
medicinei veterinare, experiență în 
cercetare 2 ani; -Cercetător ştiin-
țific Gradul III, studii superioare, 
experiență în bioinformatică 
minim doi ani, vechime 4 ani în 
domeniu, titlu de doctor; -Medic 
veterinar debutant, studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul 
medicină veterinară. Concursul va 
avea loc în data de 21.09.2018, ora 
10.00, proba scrisă, iar interviul la 
o r a   1 4 . 0 0  l a  s e d i u l 

S.C.D.C.B.Arad, Calea Bodrogului 
nr. 32. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului. 
Informaţii se obţin de la sediul 
S.C.D.C.B.Arad, tel: 0257/339.130, 
Serviciul Resurse Umane.

l Direcția Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehi-
culelor organizează concurs, în 
perioada 03.09.2018 - 02.10.2018, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare pentru ocuparea funcției 
contractuale de inginer- sistem II, 
din cadrul Serviciului Public 
Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehi-
culelor al Judetului Arad. Condiții 
specifice: Studii superioare, cu 
diploma de licentă profil informa-
tică şi comunicații; Condițiile de 
participare şi bibliografia de 
concurs sunt afişate la sediul 
Directiei Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehi-
culelor şi pe site-ul official www.
drpciv.ro la secțiunea carieră. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în perioada 03.09.2018-
14.09.2018 ora: 15.00, la sediul 
Direcției Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehi-
culelor, Șos: Pipera nr.49, sector 2, 
Bucureşti. Proba Scrisă va avea loc 
în data de 25.09.2018 ora 10.00, iar 
interviul va avea loc în data de 
02.10.2018 ora:10.00 la sediul 
Direcției Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehi-
culelor. Relațiile suplimentare  se 
pot obține la tel.021/3019573, inte-
rior 14327, Serviciul Resurse 
Umane din cadrul Direcției Regim 
Permise de Conducere şi Înmatri-
culare a Vehiculelor, în zilele lucră-
toare între orele 8.00-16.00. 
Menționăm că postul a fost 
aprobat prin memorandumul cu 
tema” Aprobarea deblocării unor 
posturi vacante în  M.A.I ”.  

l În conformitate cu prevederile 
Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi 
ale O.M.S. nr.284/2007, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a 
concursurilor /examenelor pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comi-
tetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din 
O.M.S. nr.954/2017. Spitalul 
Municipal „Dr.Gheorghe Mari-
nescu”, cu sediul în Târnăveni, 
strada Victor Babeş, nr.2, judetul 
Mureş, organizează concurs /
examen pentru ocuparea funcţiei 

specifice comitetului director al 
unităţii, după cum urmează: -1 
post de director îngrijiri. La 
concurs /examen se pot înscrie 
candidaţii care îndeplinesc, cumu-
lativ, criteriile generale şi specifice. 
Criteriile generale sunt următoa-
rele: a)au domiciliul stabil în 
România; b)nu au fost condam-
naţi definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care i-ar face incompatibili cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea; c)au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; d)nu au vârsta 
de pensionare, conform prevede-
rilor legale în vigoare. Criteriile 
specifice sunt următoarele: 1.sunt 
asistenţi medicali generalişti prin-
cipali; 2.au cel puţin 2 ani vechime 
ca asistenţi medicali generalişti 
principali; 3.sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă 
sau scurtă durată, cu diplomă de 
licenţă /absolvire. Concursul /
examenul pentru ocuparea func-
ţiei de director îngrijiri se va orga-
niza şi desfăşura la sediul unității 
astfel: -Proba scrisă în data de 
21.09.2018, de la ora 10.00; -Susţi-
nerea proiectului de specialitate în 
data de 26.09.2018, de la ora 
10.00; -Interviul de selecţie în data 
de 26.09.2018, de la ora 12.00. 
Data limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 13.09.2018, până la 
ora 15.00. Bibliografia pentru 
concurs /examen şi temele -cadru 
pentru proiectul de specialitate se 
afişează la sediul Spitalului Muni-
cipal „Dr.Gheorghe Marinescu”, 
str.Victor Babeş Nr.2, mun.Târnă-
veni, județul Mureş şi se publică 
pe site-ul Spitalului Municipal 

„Dr.Gheorghe Marinescu” Târnă-
veni. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefonul: 0265.446.156 
interior 150 -Biroul Resurse 
Umane -persoana care asigură 
secretariatul comisiei de concurs: 
Antonela Precup.

l Școala Gimnazială Nr. 9 Borşa, 
cu sediul în localitatea Borşa, 
strada  Decebal, nr.8, judeţul 
Maramureş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante pe durată determi-
nată de 30 luni,  în cadrul 
proiectului EDU@1000 Șanse la 
un viitor mai bun pentru 1000 de 
copii din Borşa şi Vişeu de Sus, de: 
Expert şcoală după şcoală, 2,00 
(două posturi) conform H.G.nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 21.09.2018, ora 16.00, 
-Proba interviu în data de 
28.09.2018, ora 16.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Studii superioare de 
lungă durată; -Specialitatea /califi-
care pedagogie; -Certificat care 
atestă utilizarea PC; -Certificate 
care să ateste şi alte calificări; 
-Experienţă profesională minim 5 
ani. Candidaţii vor depune dosa-
rele 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 Școlii Gimnaziale Nr.9 
Borşa. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale Nr.9 
Borşa, persoană de contact: Mihali 
Janeta, telefon: 0746.147.882.

l Spitalul Orăşenesc Ineu, cu 
sediul în Ineu, str.Republicii, nr.2, 
Jud.Arad, organizează în data de 
21.09.2018, ora 09.00 concurs, 
conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. 
nr. 1027 /Noiembrie 2014 pentru 
următorul post contractual vacant: 
-un post de infirmieră comparti-
ment recuperare medicină fizică şi 
balneologie. Concursul constă în 
proba scrisă care va avea loc în 
data de 21.09.2018, ora 09.00 şi 

proba pract ică în data de 
21.09.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Orăşenesc Ineu. Condiţii 
de participare: 1. Condiţii generale 
-pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
condiții prevăzute la art. 3 din 
HGR286/2011. 2.Condiții specifice 
-diplomă de absolvire studii medii; 
-vechime în muncă minim 3 ani. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs in termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Ineu. Relații suplimen-
tare la sediul: Spitalului Orăşenesc 
Ineu, persoană de contact: 
H a r a g e a  A d i n a ,  t e l e f o n : 
0254.511.220.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Braşov, 
cu sediul în Braşov, Str. Lunga, nr. 
1A, scoate la concurs, în data de 
01.10.2018, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: Inspector, grad 
profesional superior -  Comparti-
ment Monitorizare proiecte finan-
țate din FSE, informatică şi 
managementul bazelor de date; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: - 
Pregătire de specialitate - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
- Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 7 ani; - Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate. Data de desfăşu-
rare a concursului: 01.10.2018 - ora 
10:00 - proba scrisă. Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial partea a -III- a, respectiv în 
perioada 30.08.2018-18.09.2018, la 
sediul AJOFM Braşov. Persoană 
de contact: Corina Păun - Consilier 
superior, tel. 0268.416.879, email 
corina.paun@bv.anofm.ro.
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l Inspectoratul General pentru 
Imigrări organizează, în baza 
prevederilor H.G. 286/2011: 
concurs pentru încadrarea prin 
recrutare din sursă externă a unui 
post vacant de personal contrac-
tual- muncitor calificat IV-I (insta-
lator şi montator de ţevi) în cadrul 
Centrul Regional de Proceduri şi 
Cazare pentru Solicitanţii de Azil 
Bucureşti. Condiţii specifice: - să 
aibă cel puţin studii gimnaziale - 
sunt declarate apt medical şi apt 
psihologic. Pentru înscrierea la 
concurs nu este necesară vechime 
în specialitatea studiilor. Concursul 
va consta în 2 probe, respectiv 
proba practică ce se va desfăşura 
în data de 25.09.2018, ora 10.00  şi 
interviul ce se va desfăşura la data 
de 28.09.2018, ora 10.00. Ambele 
probe vor avea loc la sediul Inspec-
toratului General pentru Imigrări 
din Bucureşti, str. Lt.col. Mari-
nescu Constantin, nr. 15 A, Sector 
5. Dosarele de înscriere la examen/
concurs se vor depune la sediul 
Inspectoratului General pentru 
Imigrări din Bucureşti, str. Lt.col. 
Marinescu Constantin, nr. 15 A, 
Sector 5, Serviciul Resurse Umane  
în termen de cel mult 10 zile lucră-
toare de la data afişării anunţului, 
în intervalul orar 08.00 - 16.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 021.410.75.13, interior 
19032, în zilele lucrătoare între 
orele 8.00-16.00, persoană de 
contact subinspector de poliţie 
Bucicoiu Carmen.  

l Anunț de participare pentru 
angajare expert  evaluator. 
Subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi, RFO nr. 0649, 
având CUI 31215824, prin repre-
zentant ec. Popescu Emil, în cali-
tate de administrator judiciar al 
debitoarei SC Sebastian SRL – în 
insolvență, in solvency, en proce-
dure collective, cu sediul în Muni-
cipiul Bucureşti, str. Împăratul 
Traian, nr. 32, sector 4, cod unic de 
identificare fiscală 1553653, înre-

gistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. J40/775/1991, numit prin 
încheierea pronunţată de către 
Tribunalul Bucresti, Secţia a VII – 
Civilă, în dosarul nr. 26396/3/2015, 
în temeiul dispozițiilor art. 61 din 
Legea 85/2014 angajeaza expert 
evaluator membru ANEVAR care 
sa efectueze procedurile de 
evaluare a patrimoniului debi-
toarei Sc Sebastian SRL în mod 
individual. Lista completa a 
tuturor bunurilor imobile si mobile 
din patrimoniul debitoarei Sc 
Sebastian SRL se poate studia la 
biroul administratorului judiciar 
din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichi-
datorul judiciar precizează faptul 
că ofertele cu privire la efectuarea 
procedurilor de evaluare trebuie să 
cuprindă: - onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de 
reevaluare (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite şi 
contribuții); - perioada de timp de 
efectuare a procedurile de reeva-
luare din momentul desemnarii. 
Ofertele pot fi transmise pe fax 
0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau direct 
la sediul din Dr.Tr.Severin, str. 
Zabrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinți  
până la data de 03.09.2018 orele 
14:00. Administrator  judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL, ec. 
Emil Popescu.

l Unitatea Militară 02517, cu 
sediul în localitatea Craiova, str.
Anul 1848, nr.98, judeţul Dolj 
organizează concurs pentru 
ocuparea unei  funcţii contractuale 
vacante de: Referent de speciali-
tate, debutant din cadrul Biroului 
dirigenţie instalaţii. Proba scrisă în 
data de 21.09.08.2018, ora 09.00; 
Proba practică în data de 
26.09.2018, ora 09.00; Interviul în 
data de 28.09.2018, ora 09.00. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
z u t e  d e  a r t . 3  d i n  H G 
nr.286/23.03.2011, precum şi 
Condiţii specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 

ocupării funcţiei contractuale de 
Referent de specialitate, debutant 
din cadrul  biroului dirigenţie 
instalaţii sunt: Nivelul studiilor: 
universitare cu diplomă de licenţă- 
INGINER în domeniul: ,,inginerie 
civilă, inginerie si management, 
inginerie electrică, inginerie ener-
getică, ingineria instalaţiilor şi 
arhitectură într-una din  speciali-
zările: Construcţii civile, indus-
triale şi agricole; Inginerie civilă; 
Căi ferate, drumuri şi poduri; 
Amenajări şi construcţii hidroteh-
nice; Ingineria instalațiilor; Ingi-
nerie urbană şi  dezvoltare 
regională; Inginerie economică în 
construcţii; Înbunătăţiri funciare şi 
dezvoltare rurală; Sisteme elec-
trice; Electrotehnică; Electromeca-
n i c ă ;  E n e r g e t i c ă ; 
Electroenergetică; Arhitectură. 
Vechime în muncă: fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 13.09.2018, ora 12.00, la sediul 
UM 02517 Craiova. Relaţii supli-
mentare la sediul UM 02517 
Craiova. Persoană de contact: Cpt. 
D a n i e l  S T O I C H I N ,  t e l . 
0761.698.075.

l Curtea de Conturi a României, 
cu sediul în Bucureşti, str.Lev 
Tolstoi, nr.22 - 24, Sector 1, organi-
zează concurs în perioada 30 
august-19 octombrie 2018, pentru 
ocuparea următoarelor posturi de 
auditor public extern vacante în 
cadrul Autorității de Audit, astfel: 
Posturi de conducere: 1 post 
director- Direcția regională de 
Audit Călăraşi;  Posturi de 
execuție: 19 posturi auditor public 
extern la nivelul central al Autori-
tății de Audit, 27 posturi auditor 
public extern la nivelul teritorial al 
Autorității de Audit. Tematica, 
bibliografia,  formularele de 
înscriere, precum şi alte informaţii 
legate de organizarea şi desfăşu-
rarea concursului se publică pe 
site-ul Curţii de Conturi a Româ-
niei www.curteadeconturi.ro la 
secțiunea Informații de interes 
public- Oportunități de Angajare.

l Anunț de participare pentru 
angajarea unei firme de paza. 
Subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi, RFO nr. 0649, 
având CUI 31215824, prin repre-
zentant ec. Popescu Emil, în cali-
tate de administrator judiciar al 
debitoarei SC Mecanoenergetica 
SA - în reorganizare judiciara, in 
judicial reorganistion, en redresse-
ment, cu sediul în localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Calea Timişoarei, 
nr. 22, jud. Mehedinţi, cod unic de 
identificare fiscală 1605469, înre-
gistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. J25/348/1991, numit prin 
încheierea pronunţată de către 
Tribunalul Mehedinți, Secţia a II - 
Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
7395/101/2015, în temeiul dispozi-
țiilor art. 61 din Legea 85/2014 
angajeaza firma de paza în vederea 
asigurarii pazei şi conservării 
patrimoniului debitoarei SC Meca-
noenergetica SA. Listele cu bunu-
ri le  mobi le  s i  imobi le  din 
patrimoniul debitoarei SC Meca-
noenergetica SA se pot studia la 
biroul administratorului judiciar 
din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti. Admi-
nistratorul judiciar precizează 
faptul că ofertele cu privire la 
efectuarea pazei trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de 
paza(inclusiv cheltuieli cu depla-
sarea, taxe, impozite şi contribuții). 
Ofertele pot fi transmise pe fax 
0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau direct 
la sediul din Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți  
până la data de 03.09.2018 orele 
14:00.

CITAȚII  
l Popa Vasile Cacaila este citat in 
6.09.2018 la Judecatoria Turda, la 
830 in dosar civil 5459/328/2017 
pentru succesiune si partaj.

l Numitul Toda Gheorghe cu 
ultim domiciliu cunoscut in loc. 
Chier, nr. 200, jud. Arad, este citat 
in data de 18 septembrie 2018, ora 
9:00, la Judecatoria Ineu cu sediul 
in loc. Ineu, strada Narciselor, nr. 7, 
jud. Arad, camera 1, in calitate de 
parat in dosarul nr. 1339/246/2018 
avand ca obiect uzucapiune, recla-
mant fiind Butar Petru.

DIVERSE  
l Inspectoratul Teritorial al Poli-
ției de Frontieră Sighetu Marma-
ț ie i ,  cu  sediul  în  S ighetu 

Marmației, strada Dragoş Vodă, 
Nr.38, face cunoscută transmiterea 
fără plată către alte instituții 
publice pentru următorul câine de 
serviciu: Rasa- Ciobănesc German,  
Special izarea-  Intervenție , 
Numele- NAPA, Nr. Matricol- 
9410000117443577.

l COMUNICAT. Societatea 
CEPROHART SA Brăila anunţă 
investitorii şi acţionarii că raportul 
semestrului I 2018, întocmit în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 24/2017, a Regulamentului ASF 
nr. 5/2018, împreună cu situaţiile 
financiare interimare la data de 
30.06.2018, pot fi consultate la 
sediul societăţii din Brăila, B-dul. 
Al. I. Cuza nr. 3 sau la adresa de 
web: www.ceprohart.ro, începând 
cu data de 30.08.2018 ora 19.00. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0239.619741 - int. 116 sau pe 
e-mail: gina.pirlog@ceprohart.ro.

l ADM Rezidential S.R.L.– prin 
reprezentant Ionita Marian anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul Construire 
i m o b i l  l o c u i n ţ e  c o l e c t i v e 
D+P+6E+M, parcări şi spaţii 
comerciale, propus a fi amplasat în 
Oraş Bragadiru, Str. Năzuinţei, 
nr.10, Jud. Ilfov. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov 
din Bucureşti, str. Aleea Lacul 
Morii nr.1, sector 6 şi la sediul 
ADM Rezidential S.R.L- prin 
reprezentant Ionita Marian, cu 
sediul în Oraş Bragadiru, Str. 
Libertăţii nr.51, Jud. Ilfov. Obser-
vaţiile  publicului se primesc zilnic 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov.

l S.C. Strabag S.R.L. anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
m e d i u  p e n t r u  p r o i e c t u l 
„Construire imobil (P+1E) cu 
funcţiune industrială (laborator de 
încercari betoane), platforme beto-
nate pentru depozitare agregate 
din beton, drumuri de incintă, 
spaţii verzi, împrejmuire şi utili-
tăţi”, propus a fi amplasat în com. 
Jilava, sat Jilava, str. Şos. Giur-
giului, nr. 5, județul Ilfov. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov - 
Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, 
Bucureşti. Observațiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM 
Ilfov.  Aceasta investiţie este nouă. 
Persoanele care doresc sa obţină 
informaţii suplimentare cu privire 
la solicitarea acordului de mediu, 
pot contacta solicitantul la adresa 
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menţionată. Persoanele care doresc 
sa transmită observaţii, sugestii si 
recomandări se pot adresa solici-
tantului de contact Andrei 
Vlădescu, telefon 021.210.23.29.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. Consiliul de admi-
nistraţie al Societăţii Agricole 
“Albina” Satu Nou, persoană juri-
dică română, cu sediul social RO 
507083 sat. Satu Nou com. 
Hălchiu, str. Hălchiului nr.1, jud. 
Braşov, înregistrată la Judecătoria 
Braşov sub nr. 47/A/1991, având 
CIF 1135960. Având în vedere 
prevederile art. 55 din Legea nr. 
36/1991 privind societăţiile agri-
cole şi alte forme de asociere în 
agricultură, şi dispoziţiile art. 29 
Statutul Societăţii Agricole 
“Albina” Satu Nou. Convoacă. 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Asociaţilor pentru data de 
05.09.2018, ora 9:00, care va avea 
loc în RO 507083 sat. Satu Nou 
com. Hălchiu, str. Hălchiului nr.1, 
jud.Braşov (sediul socoetăţii agri-
cole), cu următoarea. Ordine de zi: 
1. Aprobarea dizolvării Societăţii 
Agricole Albina Satu Nou, ca 
urmare a imposibilităţii realizării 
obiectului de activitate al societăţii. 
2. Aprobarea numirii lichidatorilor 
Societăţii Agricole Albina Satu 
Nou, în persoana practicienilor Ilie 
Cornelia şi Oprea Florina, ambii 
având sediul în mun. Braşov, jud.
Braşov, ca urmare a intrării socie-
tăţii în lichidare ca urmare a dizol-
vării, în temeiul art. 65 şi 69 din 
Legea nr. 36/1991 privind societă-
ţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură. Fiecare 
asociat poate adresa întrebări 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 Şchiopu) 
sau la sediul Societăţii Agricole 
“Albina” Satu Nou din RO 507083 
sat. Satu Nou, com. Hălchiu, str. 
Hălchiului nr.1, jud. Braşov.

l SC Corealis SA, cu sediul în 
Craiova, Calea Severinului, nr.42, 
Do l j ,  J16 /293 /2000 ,  CUI : 
13060330, prin administrator unic 
Logofătu  Radu,  convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor pentru data 
de 01.10.2018, ora 11.00, la sediul 
societății din Craiova, Calea Seve-
rinului, nr.42, jud.Dolj. În cazul 
neîndeplinirii condiţiilor legale de 
validitate stabilite de actul consti-
tutiv, Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acționarilor va fi 

reprogramată pentru data de 
02.10.2018, ora 11.00 în acelaşi loc 
şi cu aceeaşi ordine de zi. Convo-
carea se efectuează în conformi-
tate cu prevederile Legii 31/1990 
R modificată şi ale actului consti-
tutiv al societății. La AGEA sunt 
îndreptătiți să participe şi să 
voteze acționarii înregistrați la 
sfârşitul zilei de 10.09.2018 stabi-
lită ca dată de referință. Ordine 
de zi: 1. Alegerea secretariatului 
de şedință format din 1 până la 3 
secretari ,  dintre acționarii 
prezenți, care vor îndeplini atribu-
țiile prevăzute de art.129 alin (2) 
din Legea 31/1990 R cu modifică-
rile şi completările ulterioare şi a 
secretarului şedinței care va 
întocmi Procesul verbal al şedinței  
adunării generale. 2. Informarea 
acționarilor societății că SC Core-
alis SA a achiziționat un număr 
de 1.287.000 acțiuni SIF Oltenia 
SA (SIF 5), ceea ce presupune că 
SC Corealis SA a depăşit partici-
pația de 655.757 acțiuni deținută 
de SIF Oltenia SA la SC Corealis 
SA, având în vedere că cele 
655.757 acțiuni emise de SC Core-
alis SA deținute de SIF OLTENIA 
SA sunt echivalentul ca şi capital 
social SIF Oltenia SA a 885.000 
acțiuni SIF Oltenia SA (SIF 5), 
comparativ cu valoarea activelor 
de 1.993.327Lei. 3.Aprobarea 
modificării actului constitutiv în 
vederea egalizării dreptului de vot 
şi dividende între toate acțiunile 
societății, fără favoritism şi discri-
minare între acțiunile deținute 
SIF Oltenia SA şi acțiunile celor-
lalți acționari (având în vedere 
cele prezentate la punctul 2), 
după cum urmează: Se modifică 
Art.7 punctul 7.4. în sensul că 
acțiunile cu seriile de la 722.751 
până la 5.500.849 inclusiv, au 
drept de vot în adunarea generală 
a acționarilor societății, dreptul de 
a alege organele de conducere şi 
de control ale societății, precum şi 
toate celalalte drepturi conferite 
de lege societăților comerciale 
(L31/1990 R) nelimitat. Dreptul 
de divident la aceste acțiuni este 
nelimitat, ca şi acțiunile cu seriile 
până la 722 750 inclusiv. Toate 
acțiunile cu seriile 01 până la 
5.500.849 inclusiv dau dreptul la 
un vot în adunarea generală a 
acționarilor societății. Art.7 
punctul 7.4.  va avea următorul 
cuprins: “7.4. Orice acțiune plătită 
dă dreptul la un vot în adunarea 
generală a acționarilor societății. 
Acțiunile cu seriile 01 până la 
5.500.849 inclusiv dau dreptul la 
un vot în adunarea generală a 
acționarilor societății, dreptul de a 
alege organele de conducere şi de 
control ale societății, dreptul de a 

a participa la distribuirea profi-
tului, precum şi toate celalalte 
drepturi conferite de lege societă-
ților comerciale (L31/1990 cu 
modificările şi completările ulteri-
oare). Participarea acționarilor la 
beneficii şi pierderi se face propor-
țional cu numărul de acțiuni deți-
nute.” Deținerea de acțiuni 
implică adeziunea de drept la 
prezentul act constitutiv. Acțiu-
nile sunt indivizibile cu privire la 
societate, care nu recunoaşte 
decât un proprietar pentru fiecare 
acțiune. Drepturile şi obligațiile 
legate de acțiuni urmează acțiu-
nile în cazul trecerii în proprie-
ta tea  a l te i  persoane . ’’ .  4 . 
Aprobarea angajării unui avocat 
în vederea participării din partea 
acționarului SC Corealis SA la 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a SIF Oltenia SA din data de 
04.10.2018, unde va vota împo-
triva aprobării vânzării integrale a 
pachetului de 1.023.534.303 
acțiuni deținute de SIF Oltenia 
SA la Banca Comercială Română 
către Erste Group Bank AG la 
prețul de 140.000.000Euro,  moti-
vele fiind: a) Nerespectarea 
mediei prețului de 50 milioane 
euro/unitate procentuală, plătit 
celorlalți acționari BCR înainte de 
transferul păgubaş al tuturor acti-
velor imobiliare ale BCR către 
societatea din Austria. b) Preşe-
dintele SIF Oltenia SA (SIF 5) a 
fost membru in Consiliul de 
A d m i n i s t r a ț i e  a l  B C R  l a 
momentul transferului subevaluat 
al tuturor activelor imobiliare 
deținute de BCR către Erste 
Group Bank AG, al cărei chiriaş 
este astăzi BCR, fapt ce a condus 
la subevaluarea activelor gestio-
nate de către BCR, de la + 5 mili-
a r d e  E u r o  l a  m o m e n t u l 
tranzacției de 50 milioane/unitate 
procentuală la 2,22 miliarde Euro 
în prezent (total active BCR), 
adică la mai puțin de jumătate 
din întreg, cum de fapt se 
încearcă şi vânzarea tot la jumă-
tate a procentului de 6.3% acțiuni 
SIF Oltenia SA deținute la BCR. 
Aceasta se întâmplă după ce, între 
timp, SIF Oltenia SA a participat 
la o majorare de capital al BCR, 
aspect ce trebuia să-i confere un 
tratament de egalitate ca şi preț 
mediu/acțiune, recte procent 
(1%=50 milioane Euro). 5.Apro-
barea redactării unui act consti-
tutiv în forma actualizată. 6.
Aprobarea mandatării adminis-
tratorului societății dl.Logofătu 
Radu pentru  semnarea actului 
constitutiv în forma actualizată 
conform hotărârii AGEA, pentru 
semnarea în numele şi pe seama 
acționarilor Hotărârii AGEA, 

precum şi pentru înregistrarea 
mențiunii la Oficiul Registrului 
Comerțului. Cererile pentru intro-
ducerea de noi puncte pe ordinea 
de zi de către acționari pot fi 
depuse, la sediul societății, 
conform art.1171 din Legea 
nr.31/1990 R cu modificările ulte-
rioare. Acționarii pot participa 
personal, prin reprezentanții lor 
legali sau prin reprezentanți 
mandatați cu procură specială. 
Formularele de procură specială, 
precum şi celelalte materiale 
informative asupra punctelor 
aflate pe ordinea de zi a Adunării 
se pot obţine de la sediul socie-
tăţii, conform art. 1172 din Legea 
nr.31/1990 R cu modificările ulte-
rioare. După completare şi 
semnare un exemplar din procura 
specială va fi depus la sediul 
societăţii până cel târziu cu 48 ore 
înainte de data primei convocări, 
un exemplar va fi înmânat repre-
zentantului, cel de-al treilea exem-
plar ramânând la acţionar. 
Informaţii suplimentare la sediul 
societății din Craiova, Calea Seve-
rinului, nr. 42, jud. Dolj.

LICITAȚII  
l Lichidatorul judiciar al SC 
Efelo Concept SRL in faliment 
anunta desfasurarea procedurii de 
valorificare prin vanzare la lici-
tatie, a urmatoarelor bunuri: 
Obiecte inventor: Dedurizator 
ESM 11 CE+ / 282. Filtru automat 
EFT junior / 73. Componente 
parapanta: ELICE / 53; Skip One / 
243; X200FLY Engine Paramotor / 
728; high tech 4 harness i for x 
model / 51; Fly Engine 200 Three 
Blade Propeller / 105; cage 
complete taille 4 modele X / 64; 
Reservor Modele X 161 / 27; 
Chassis Complet Funflyer W Pour 
Modele X  / 261. Preturile sunt 
exprimate in lei si nu includ TVA. 
Pretul afisat reprezinta pretul 
diminuat (cu 50%) de pornire al 
licitatiei potrivit Regulamentului 
de vanzare a bunurilor. Licitatiile 
se vor desfasura la sediul lichidato-
rului judiciar Al Emil Botta nr 4 bl 
M104 sc 1 apt 5, Sector 3, Bucu-
resti in fiecare zi de vineri ora 
14:00. Tel 0314.359.396 Tel fax 
0372 895 818. Pentru orice infor-
matii suplimentare va puteti 
adresa si prin email office@
sumainsolvency.ro.

l Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica 
si/sau negociere directa teren in 
suprafata de 247 mp situat in 
Busteni, B-dul Libertatii nr. 190A, 
jud. Prahova, zona centrala,, 
proprietatea debitoarei S.C 

Mcorient Tour SRL, la pretul de 
18.450 EUR, pret redus cu 55%. 
Licitatia va avea loc in zilele de 3, 5 
si 7 septembrie 2018, orele 14 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. 
Prahova. Regulamentul de vazare 
si caietul de sarcini se pot obtine de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Relatii suplimentare la tel. 
0728.878298.

l Lichidator  judiciar CII 
Cismaru Elena vinde prin licitatie 
publica cu strigare bunul imobil 
casa si teren in suprafata de 1900 
mp situat in Com. Cornesti sat. 
Cristeasca nr. 6, jud. Dambovita, 
proprietatea debitorului SC Imobi-
liar Leasing IFN SA, la pretul de 
pornire de  6.900 EUR (TVA 
inclus) pret redus cu 50%. Licitatia 
va avea loc in data de 31 august 4, 
7 si 11 septembrie 2018 orele 15, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. 
Prahova. Relatii suplimentare la 
tel. 0728.878298.

l Subscrisele Consultant Insol-
vență SPRL, prin reprezentant 
Popescu Emil, Yna Consulting 
SPRL, prin reprezentant Motoi 
Gogu, Cabinet Individual de 
Insolvenţă Grădinaru Valentina, 
prin reprezentant Grădinaru 
Valentina, Visal Consulting SPRL, 
prin reprezentant Ilie Laurenţiu 
în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC Expeditrans SRL – 
în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Chişinău, nr. 5, jud. 
Mehedinţi ,  CIF: 10499898, 
J25/155/1998, numit prin sentința 
pronunţată de către Tribunalul 
Mehedinți, Secţia a II – Civilă, de 
Contencios Administrativ şi 
F i s c a l ,  î n  d o s a r u l  n r. 
6164/101/2012, scoate la vânzare 
prin negociere directă cu pas de 
supraofertă in cuantum de 600 lei: 
- bunurilor mobile (Autotractor 
marca Renault si Semiremorca 
Tailor) din patrimoniul debitoarei 
SC Expeditrans SRL. Preţul nego-
ciat în condițiile art. 118 alin.(2) 
din Legea 85/2006 privind proce-
dura insolvenței între SC Expedi-
trans SA prin lichidatorul judiciar 
şi persoana juridica  SC Genko 
Trading SRL este în sumă de 
6.500,00 lei + TVA. Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile *Autotractor 
marca Renault si Semiremorca 
Tailor* descrise anterior, o repre-
zinta sentinţa de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
dosaru l  de  inso lvență  nr. 
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6164/101/2012. Negocierea directă 
cu pas de supraoferta va avea loc 
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehe-
dinţi în data de 02.10.2018 orele 
15:00. Participarea la negocierea 
directa cu pas de supraoferta este 
condiţionată de consemnarea la 
b a n c ă ,  p â n ă  l a  d a t a  d e 
02.10.23018 orele 12,00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al negocierii directe, depu-
nerea unei oferte de cumparare 
care sa respecte pasul de supra-
ofertare și să achiziționeze caie-
tului de sarcini in 100 suma de lei. 
N r .  c o n t 
RO11BRMA0999100083796550 
deschis la Banca Romaneasca SA 
Suc. Dr. Tr. Severin. Invităm pe 
toti cei care vor sa se prezinte la 
ședinţa de negociere directa la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop și pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile sa anunte lichi-
datorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la telefoanele: 0742592183 
fax 0252354399 ; email : office@
consultant-insolven.ro sau la 
sediul lichidatorului din  Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi. Lichidator Judi-
ciar, prin reprezentant Consultant 
Insolventa SPRL.

l Regia Naţională a Pădurilor 
-ROMSILVA prin Direcţia Silvică 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.V.
Turcanu, nr. 61, nr. RegistruI 
Comerţului: J37/59/2001, cod 
fiscal :  RO1590120,  tel /fax: 
0235.361.437, e-mail: offIce@
vaslui.rosilva.ro, organizează la 
sediul său în data de 20.09.2018, 
orele 10.00, licitaţie publică cu 
strigare, în vederea vânzării urmă-
toarelor obiective: Lot nr.1- 
”Adapost de muncitori Tutova ;i 
locuinţă cantonală Tutova”; 
-apartament nr.2 compus din 
corpurile de clădire: C1-U5 și 
C3-U2; amplasat pe terenul 
proprietate publică a statului în 
comuna Tutova jud.Vaslui. Preţ de 
pornire la licitație: 9.850Lei, 
garanţia de participare la licitație: 
492,5Lei, taxa de participare la 
l ic i taţ ie :  200Lei .  Lot  nr.2- 
”Adăpost de muncitori Tutova și 
locuinţă cantonală Tutova”; 
-apartament nr.3 compus din 
corpurile de clădire: C1-U9 și 
C4-U2; amplasat pe terenul 
proprietate publică a statului în 
comuna Tutova, jud.Vaslui. Preţ 
de pornire la licitaţie: 13.150Lei, 

garanţia de participare la licitatie: 
657,5Lei,taxa de participare la 
l ic i taț ie :  200Lei .  Lot  nr.3- 
”Adăpost de muncitori Tutova și 
locuinţă cantonală Tutova”; 
-apartament nr.5 compus din 
corpurile de clădire: C1-U8 și 
C4-U3; amplasat pe terenul 
proprietate publică a statului în 
comuna Tutova, jud.Vaslui. Preţ 
de pornire la licitaţie: 13.150Lei, 
garanţia de participare la licitatie: 
657,5Lei, taxa de participare la 
licitație: 200Lei. Preţurile de 
pornire la licitaţie nu conţin 
T.V.A. Pentru participarea la lici-
taţie potenţialii cumpărători 
depun la sediul instituţiei publice 
implicate următoarele documente: 
a) dovada privind depunerea 
garanţiei de participare; b)împu-
ternicirea acordată persoanei care 
reprezintă investitorul la nego-
ciere, dacă este cazul; c)rapoarte 
de activitate sau situaţii financiare 
pentru ultimul exerciţiu financiar; 
d)documentele care certifica iden-
titatea și calitatea investitorului: 
-pentru persoanele juridice 
romane: (1)copie după certificatul 
de înmatriculare eliberat de oficiul 
registrului comerţului, după actul 
constitutiv si actele adiţionale 
relevante și după certificatul de 
înregistrare fiscală; (2)dovada 
achitării obligaţiilor fiscale, prin 
prezentarea unui certificat de 
atestare fiscală eliberat de organul 
fiscal competent; (3)declaraţie pe 
proprie răspundere ca nu se afla 
în reorganizare judiciară sau in 
faliment; (4)documente care să 
ateste îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de lege pentru înca-
drarea în categoria întreprinde-
rilor mici și mijlocii, în vederea 
participării la licitaţia organizată 
expres pentru acestea; -pentru 
persoanele juridice străine: (1)
copie după actul de înmatriculare 
a societăţii comerciale străine; (2)
declaraţie pe propria răspundere 
ca nu se afla în reorganizare judi-
ciară sau în faliment; -pentru 
comercianţi, persoane fizice sau 
asociaţii familiale: (1) copie de pe 
actul de identitate; (2)copie după 
autorizaţia de funcţionare elibe-
rata de autoritatea competenta; 
(3)dovada achitării obligaţiilor 
fiscale, prin prezentarea unui 
certificat de atestare fiscală 
eliberat de organul fiscal compe-
tent; -pentru persoanele fizice 
romane: (1)copie de pe actul de 
identitate; (2)certificatul de cazier 
judiciar care sa ateste ca nu au 
fost  condamnate penal,  cu 
excepţia condamnărilor pentru 
infracţiuni rutiere; (3)dovada 
achitării obligaţiilor fiscale, prin 

prezentarea unui certificat de 
atestare fiscală eliberat de organul 
fiscal competent; -pentru persoa-
nele fizice străine: (1) copie pașa-
port/carte de identitate; (2)
certificatul de cazier judiciar sau 
un document similar, care sa 
ateste ca nu au fost condamnate 
pentru săvârșirea unor infracţiuni 
similare celor prevăzute pentru 
persoanele fizice romane. Docu-
mentele se vor depune până la 
data de 19.09.2018, orele 10.00, la 
secretariatul Direcţiei Silvice 
Vaslui. Documentaţia de licitaţie 
se poate procura de la sediul 
Direcţiei Silvice Vaslui. Costul 
acesteia este de 100 de lei pe 
obiectiv, cu TVA inclus.

l Primăria orașului Rovinari 
vinde prin licitație publică cu stri-
gare bunuri scoase din funcțiune 
aparținând instituției: Nr. Crt; 
Denumire Mijloc Fix; Valoare de 
piață RON. 1; Grup Electrogen; 
3786; 2; Articole iluminat festiv 
sărbători de iarnă; 19636,71; 3; 
Echipament iluminat festiv; 
2693,57; 4; Figurine decorative din 
sticlă; 1585. Total: 27701,28.  
Prețurile nu includ TVA. Pasul de 
licitație este de 5% din prețul de 
pornire. Licitația publică cu stri-
gare va avea loc la sediul vânzăto-
rului, str.Florilor, nr.2, Sala de 
ședințe a Consiliului Local, în 
data de 26 septembrie, ora 12.00. 
Începând cu data de 03.09.2018 
până în data de 19.09.2018, 
persoanele interesate pot achizi-
ționa de la sediul Primăriei Rovi-
nari, str.Florilor, nr. 2, caietul de 
sarcini al licitației cu strigare 
contra sumei de 30 de lei, sumă ce 
se va achita la casieria instituției. 
Cererea de înscriere, taxa de parti-
cipare, garanția de participare, 
împreună cu documentele nece-
sare în vederea participării la lici-
tație publică cu strigare se vor 
depune pana la data de 19 
septembrie 2018, inclusiv, ora 
14.00, la registratura Primăriei 
Rovinari. Garanția de participare 
este de 300 Lei și se va achita la 
casieria Primăriei orașului Rovi-
nari, str.Florilor, nr.2. Relații supli-
mentare și achiziționarea caietului 
de sarcini se vor obține de la 
secretarul comisiei de licitație a 
bunurilor, doamna Sorop Lavinia, 
str. Florilor, nr.2, Primăria orașului 
Rovinari, ora 12.00-15.00.

l În baza HCL nr. 55 din 27 iulie 
2018, Primăria Comunei Iecea 
Mare, cu sediul în localitatea Iecea 
Mare, str. Principală, nr. 127A, 
județul Timiș, organizează în data 
de 26.09.2018, la sediul Primăriei 

Comunei Iecea Mare, str. Princi-
pală, nr. 127A, din comuna Iecea 
Mare, județul Timiș, licitație 
publică cu strigare pentru vânzarea 
unor terenuri aflate în proprietatea 
comunei Iecea Mare- domeniul 
privat, înscrise în: -CF nr. 401773, 
nr.cadastral 73/a/1-74/a, de la nr.58, 
în suprafață totală de 1.798mp, 
prețul minim de pornire al licitației 
este de 1,87Euro/mp, fără TVA, iar 
garanția de participare este de 
1.928Lei; -CF nr. 401646, nr .cadas-
tral/nr. top. 119-120/a/2, de la nr.91 
în suprafața totală de 647mp, 
prețul minim de pornire este de 
2,30 Euro/mp, fără TVA, iar 
garanția de participare este de 
694Lei; -CF nr.401646, nr. cadastral 
/nr. top. 119-120/a/2, de la nr.92 în 
suprafață totală de 647mp, prețul 
minim de pornire este de 2,30 Euro/
mp, fără TVA, iar garanția de 
participare este de 693Lei; -CF 
nr.401814, nr.cadastral 401814, de 
la nr.352 în suprafață totală de 
1.290mp, prețul minim de pornire 
2,30Euro/mp, fără TVA, iar 
garanția de participare este de 
1.383Lei; -CF nr.401815, nr.cadas-
tral  401815, de la nr.352/A, în 
suprafață totală de 1.290mp, prețul 
minim de pornire este de 2,30Euro/
mp, fără TVA, iar garanția de 
participare este de 1.383Lei; -CF 
nr.401611, nr.cadastral top.94/a/5, 
de la nr.486, în suprafață totală de 
719 mp, prețul minim de pornire 
este de 2,30Euro/mp, fără TVA, iar 
garanția de participare este de 771 
Lei; -CF nr.401636, nr.cadastral: 
401636, de la nr.512, în suprafață 
totală de 705mp, prețul minim de 
pornire este de 1,90Euro/mp, fără 
TVA, iar garanția de participare 
este de 625Lei. Garanția de partici-
pare se va plăti în contul comunei 
Iecea Mare, cod fiscal: 16517225, în 
c o n t u l  n r . 
RO14TREZ6255006XXX000438, 
deschis la Trezoreria Jimbolia, 
județul Timiș, sau la casieria 
Primăriei Comunei Iecea Mare, 
județul Timiș. Taxa de participare 
este de 50Lei și se va achita la casi-
eria Primăriei Comunei Iecea 
Mare, județul Timiș. Înscrierea la 
licitație și depunerea documnetelor 
de participare la licitație se vor 
depune la Registratura Primăriei 
Comunei Iecea Mare, sub sancți-
unea respingerii de la licitație până 
cel târziu la data de 21.09.2018, ora 
12.00. Condițiile de participare la 
licitație, caietul de sarcini al licita-
ției, precum și alte informații supli-
mentare se pot obține de la Biroul 
de Relații cu publicul, la numărul 
de telefon: 0256.365.713, precum și 
la numărul de telefon: 0784.220.930, 
Tomulea Liviu Ștefan.

PIERDERI  
l Bocșe Florian Ionel, pierdut 
atestat profesional eliberat de ARR 
Bihor, îl declar nul.

l Pierdut atestat taxi seria CPTX 
nr. 139254, valabil 09.09.2017 până 
la 08.09.2022 eliberat de ARR Iași 
pe numele Roman Alexandru 
Nicușor. Se declară nul.

l Pierdut contract de vânzare - 
cumpărare nr. 42/3/1980 pe numele 
Toderan Viorel și Toderan Sabina. 
Îl declar nul.

l Pierdut adeverinţă plată inte-
grală nr. 8600/21.09.1995 pe 
numele Doicov Tatiana și Niculae 
și chitanţa nr. 012468/21.09.1995 
reprezentând plata integrală a 
apartamentului nr. 3, bl. V57, sc. 1, 
parter situat în str. Botorani nr. 10, 
în valoare de 150161, eliberat de 
CLMB –DAFI.

l Pierdut act de concesiune pe 
numele Nistor Ion și Nistor Maria 
actuală Scarlat Maria, locul fiind în 
Cimitirul Giulești Sârbi.

l Pierdut carnet de student pe 
numele Achim Elena (nume fată) 
actuală Turcu Elena emis de 
Universitatea de Medicină Carol 
Davila Facultatea de FMAM SP. 
BFKT. 

l Pierdut certificat de înregistrare 
al firmei Fresh`N Treats SRL având 
codul unic de înregistrare 39691017 
eliberat la data de 31.07.2018 cu nr. 
de ordine în Registrul Comerţului 
J23/3585/31.07.2018, seria B nr. 
3422286.

l SC Prima Business Grup SRL 
declară pierdut certificat de înre-
gistrare seria B nr. 0749121 din 
08.05.2006, eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul București.

DECESE  
l Pe rolul Judecătoriei Sectorului 
2 București a fost declanșată 
procedura de declarare judecăto-
rească a morții numitului Nico-
lescu Vladimir Iulian, în dosarul 
nr.15335/300/2018, cu termen de 
judecată în data de 05.11.2018. 
Orice persoană este invitată să 
ofere informații privitoare la 
numitul Vladimir Nicolescu Iulian, 
la următoarele adrese de contact: 
email: jud-sector2@just.ro; Fax: 
021.408.36.22; Judecătoria Secto-
rului 2 București- București, B-dul.
Unirii, nr.37, sectorul 3.


