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OFERTE SERVICIU
l Firma SC Tentat Trans SRL anga-
jeaza soferi categoria C+E, pentru 
transport international in Belgia si 
Franta. Pentru detalii va rugam sa 
a p e l a t i  n u m a r u l  d e  t e l : 
0040.787.338.349.

l SC Profi Restaurare SRL, cu 
sediul social în Oradea, Str.Louis 
Pasteur, nr.181, județul BIHOR, 
angajează zidari, zugravi, finisori, 
instalatori, necalificați în construcții 
cu contract de muncă. Asigurăm 
c a z a r e .  I n f o r m a ț i i  t e l e f o n 
0722.689.301.

l Loc de muncă la abator în 
Germania, pentru muncitori califi-
cați și necalificați. Fără comision! 
Fără cunoașterea limbii germane! 
Fără experiență profesională! Sala-
riul de început net min. 1.100Euro 
(depinde de postul ocupat). Aplică 
acum! Tel.0733.445.599.

l Firma SC Tentat Trans SRL anga-
jeaza soferi categoria C+E, pentru 
transport international in Belgia si 
Franta. Pentru detalii va rugam sa 
a p e l a t i  n u m a r u l  d e  t e l : 
0040.787.338.349.

l SC Trans Grup Agapia SRL Sibiu, 
angajează 20 instalatori apă canal, 
10 pavatori, 6 operatori utilaje, 7 
dulgheri. Telefon 0371.307.458.

l Angajam  muncitori in constructii 
pentru santier in Austria. Cazare 
gratuita,contract de munca, trans-
port decontat. Tel: 0762.21.9902.

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@cecchiniser-
vice.it pana pe 05.09.2018.

l Liceul Tehnologic „Matei 
Basarab” Mânăstirea, cu sediul în 
localitatea Mânăstirea, strada 
Șoseaua Olteniței, nr.79, judeţul 
Călărași, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de:  -secretar șef (M) -peri-
oadă nedeterminată, 1 post, conform 
Hotărârii de Guvern 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 24 septem-
brie 2018,  ora 10.00; -Proba practică 
în data de 26 septembrie 2018, ora 
10.00;  -Proba interviu în data de 28 
septembrie 2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii - cel puțin studii 
medii cu diplomă de bacalaureat sau 
echivalentă; -vechime în specialitate 
sau în specialități înrudite cu atribu-
țiile specifice postului: minim 3 ani; 
-cunoștinţe de operare PC: Windows, 

Microsoft Office/Libre Office, 
Internet Explorer/Google Chrome/
Mozilla Firefox. 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 
(perioada 3-14 septembrie 2018), la 
sediul Liceului Tehnologic „Matei 
Basarab” Mânăstirea. Relaţii supli-
mentare la sediul: Liceului Tehno-
logic „Matei Basarab” Mânăstirea,  
persoană de contact: Dane Ion, 
t e l e fon :  0242 .520 .017 ,  fax : 
0242.520.017, e-mail: scoala.manas-
tirea@gmail.com.

l În conformitate cu prevederile 
Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017, 
privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, și a HG 
nr.286 din 23 martie 2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe 
Preda” Sibiu, cu sediul în Sibiu, 
strada Dr. D. Bagdasar, numărul 12, 
judeţul Sibiu, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de medic 
-specialitatea psihiatrie, 1 post, la 
Serviciul Managementul Calităţii 
Serviciilor Medicale. Condiţiile speci-
fice de participare: -absolvent studii 
superioare - Facultatea de Medicină; 
-specialitatea psihiatrie; -să facă 
dovada înscrierii în Programul de 
Formare „Managementul Calităţii în 
Spitale” de Școala Naţională de 
Sănătate Publică și Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar; -nu sunt necesare 
condiţii de vechime. Concursul/
examenul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 24.09.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
27.09.2018, ora 10.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului de 
Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” 
Sibiu, situat în Sibiu, strada 
Dr.D.Bagdasar, numărul 12, judeţul 
Sibiu. Anunţul, bibliografia și calen-
darul de concurs/examen se afișează 
la sediul Spitalului de Psihiatrie „Dr.
Gheorghe Preda” Sibiu și se publică 
pe site-ul spitalului: www.medici-
na-psihiatrie.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la numărul de telefon: 
0269.214.335, interior 164- Biroul 
Resurse Umane, persoană de 
contact: economist Maria Oancea.

l Având în vedere prevederile  din 
Legea nr. 153/2017 și ale art. 7 din 
H.G. nr. 286/2011 Centrul Cultural 
Județean Arad organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de 
execuție vacant, în regim contrac-
tual, pe durată nedeterminată: - un 
post de inspector de specialitate GP I 
la Compartimentul Financiar Conta-
bilitate. Condiţiile  specifice de 
ocupare a postului de inspector de 
specialitate GP I la Compartimentul 

Financiar Contabilitate sunt: - Studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă în domeniul 
știinţelor economice; - Vechime în 
specialitatea studiilor absolvite: 
minim 5 ani. Cunoașterea unei limbi 
de circulație internațională (minim 
nivel mediu). Cunoștinţe operare PC 
- nivel mediu. Concursul se organi-
zează la sediul Centrului Cultural 
Judeţean  Arad,  în  data  de 
27.09.2018, ora 10:00, proba scrisă, 
iar în data de 02.10.2018, ora 10:00, 
proba de interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
până în data de 17.09.2018, ora 
14:00, la Centrul Cultural Județean 
Arad, camera 01. Persoană de 
contact -  Crișan Silvia,  tel . 
0357/405386.

l Anunţ concurs recrutare funcţio-
nari publici de executie. Primaria 
comunei Matasaru, judetul Dambo-
vita organizeaza concurs pentru 
recrutare functionari publici de 
executie, astfel: Data desfasurarii 
probei scrise este 1 octombrie 2018 si 
va avea loc la sediul Primariei 
comunei Matasaru la ora 9:00. 1.
Conditii generale- sunt cele preva-
zute de  art.54 din Legea nr. 
188/1999, rep.(2) si modificata. 2.
Conditii specifice: Pentru functiile 
publice de clasa III: studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat, 
conform art.9 lit.c) din Legea nr. 
188/1999; Vechimea in specialitatea 
studiilor: 7 ani vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice conform art.57, 
alin.5, litera c) din Legea 188/1999 cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare; Termenul limita pentru  depu-
nerea dosarelor este 24.09.2018 Date 
de contact: Comuna Matasaru, sat 
Cretulesti, nr.78, telefon/ fax: 
0728.006.040, e-mail: primariama-
tasa_DB@yahoo.com, persoana de 
contact Naie Radu- Primar Menti-
onăm ca dorim publicarea in data de 
31.08.2018. Bibliografie concurs 
recrutare: Referent III superior- 
compartiment Contabilitate. Consti-
tutia Romaniei republicata. Legea nr. 
188/1999 ( r2) privind Statutul func-
ţionarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare; Legea nr. 

7/2004 republicată privind Codul de 
conduită a funcţionarilor publici;  
Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 
(**republicată**) (*actualizată*) a 
contabilităţii; Legea nr. 273 din 29 
iunie 2006 (*actualizată*) privind 
finanţele publice locale; Reprezen-
tant legal, Nume, funcţie Semnatura 
si ștampila. Primar, Naie Radu.

l Anunț de participare pentru anga-
jare 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 reprezentant ec. Popescu Emil, în 
calitate de administrator judiciar al 
debitoarei SC Super Color Impex 
Com SRL - în insolvență, in solvency, 
en procedure collective, cu sediul în 
Drobeta Turnu Severin, str. Crișan, nr. 
14, jud. Mehedinti, cod de identificare 
fiscală: 5657819; Număr de ordine în 
registrul comerţului J25/154/1998, 
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 
bunurilor mobile - stoc de marfa - din 
patrimoniul debitoarei Sc Super Color 
Impex Com SRL. Lista completa a 
tuturor bunurilor mobile - stoc de 
marfa - din patrimoniul debitoarei Sc 
Super Color Impex Com SRL se 
poate studia la biroul administrato-
rului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, 
str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehe-
dinti. Administratorul judiciar preci-
zează faptul că ofertele cu privire la 
efectuarea procedurilor de evaluare 
trebuie să cuprindă: -onorariul soli-
citat pentru efectuarea procedurilor 
de evaluare (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite și contri-
buții); -perioada de timp de efectuare 
a procedurile de evaluare 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. Mehe-
dinți  până la data de 04.09.2018 orele 
14:00. Administrator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL, ec. Emil 
Popescu.

l Primăria Orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unor 
funcţii publice de execuţie, după cum 
urmează: •Consilier, clasa I, grad 
profesional asistent-  Biroul urba-
nism, amenajarea teritoriului- 
Compart iment  disc ipl ina în 
construcţii: 1. Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv  studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalenta, într-unul din 
domeniile: -Stiinte inginerești:  ingi-
nerie civilă– specializare construcţii 
civile, industriale și agricole sau 
specializarea căi ferate, drumuri și 
poduri; -Arhitectura: specializarea 
arhitectură sau  specializarea conser-
vare și restaurare  de arhitectură; 
-Urbanism: specializarea proiectare 
și planificare urbană sau speciali-
zarea urbanism și administrare  a 
teritoriului; 2. vechime în speciali-
tate: minim 1 an. •Consilier, clasa I, 
grad profesional asistent- Biroul 
urbanism, amenajarea teritoriului- 
Compartiment publicitate: 1. Studii 
universitare de licenta absolvite cu 
diplomă, respectiv  studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalenta, 
într-unul din domeniile: -Știinţe ingi-
nerești:  inginerie civilă- specializare 
construcţii civile, industriale și agri-
cole sau specializarea căi ferate, 
drumuri și poduri; -Arhitectura: 
specializarea arhitectură sau  specia-
lizarea conservare și restaurare  de 
arhitectură; -Urbanism: specializarea 
proiectare și planificare urbană sau 
specializarea urbanism și adminis-
trare  a teritoriului; 2.vechime în 
specialitate: minim 1 an. •Consilier, 
clasa I, grad profesional asistent- 
Biroul urbanism, amenajarea terito-
riului- Compartiment infrastructură 
dezvoltare durabilă: 1. Studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv  studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diploma de 
licenţă sau echivalenta, într-unul din 
domeniile: -Știinţe inginerești: ingi-
nerie civilă- specializare construcţii 
civile, industrial și agricole sau speci-
alizarea căi ferate, drumuri și poduri; 
-Arhitectură: specializarea arhitec-
tură sau specializarea conservare și 
restaurare de arhitectură; -Urbanism: 
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specializarea proiectare şi planificare 
urbană sau specializarea urbanism şi 
administrare a teritoriului; 2.
vechime în specialitate: minim 1 an. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute la 
art.54 din Legea 188/1999 (r2) 
privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Conform 
art.49 alin.(1) din H.G. 611/2008, 
dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Primăriei oraşului 
Bragadiru - compartiment registra-
tură, în termen de 20 de zile de la 
data publicării în, Monitorul Oficial 
partea a III-a. Concursul începe în 
data de 02.10.2018, orele 10:00- 
proba scrisă, 05.10.2018 orele 10:00 - 
interviul şi se desfăşoară la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul 
Ilfov. Anunţul, bibliografia şi tema-
tica de concurs sunt afişate la avizi-
erul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Oraş Bragadiru sau 
la telefon 021/4480795- Oanta 
Monica Georgiana- consilier.

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs  pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
publice de execuţie vacante: Direcția 
Generală de Statistică Economică, 
Direcția statisticii comerțului exte-
rior, Serviciul validare date Intrastat 
colectate- 1 post consilier principal. 
Condiții specifice: •vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minim 5 ani; •studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
ramurile de ştiință (RSI) matema-
tică, științe economice; •cunoștinţe 
de limba engleză, nivel mediu, scris 
și vorbit; •cunoștinţe de operare PC 
şi utilizare software specific desfăşu-
rării activităţii, respectiv lucrul cu 
bazele de date utilizând SQL, Visual 
FoxPro, MS Office– nivel mediu. 
Direcția Generală de Statistică 
Economică, Direcția statisticii 
comerțului exterior, Serviciul vali-
dare date Intrastat colectate-  1 post 
consilier asistent. Condiții specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minim 1 an; •studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în ramurile 
de ştiință (RSI) matematică, ştiințe 
economice; •cunoștinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi vorbit; 
•cunoștinţe de operare PC și utili-
zare software specific desfăşurării 
activităţii, respectiv lucrul cu bazele 
de date utilizând SQL, Visual 
FoxPro, MS Office– nivel mediu; 
Direcția Generală de Statistică 
Economică, Direcția de statistici 
structurale ale intreprinderii, 
Compartimentul de statistică privind 
societatea informațională, noua 
economie- 1 post expert asistent. 
Condiţii specifice: •vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 1 an; •studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ramura de ştiinţă (RSI) ştiinţe econo-
mice, informatică, matematică sau 
inginerie electrică, electronică şi 

telecomunicaţii; •cunoștinţe de 
limba engleză, nivel mediu, scris şi 
vorbit; •cunoștinţe de operare PC și 
utilizare software specific desfăşu-
rării activităţii, respectiv lucrul cu 
MicroSoft Office şi cu baze de date 
utilizând SQL, Visual FoxPro– nivel 
mediu; •cunoștinţe de statistică 
teoretică. Direcția Generală de 
Statistică Economică, Direcţia de 
statistici structurale ale intreprin-
derii, Compartimentul de cercetări 
statistice structurale în industrie, 
construcţii, servicii- 2 posturi expert 
asistent. Condiţii specifice: •vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 1 
an; •studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiinţă (RSI) 
ştiinţe economice, informatică, mate-
matică; •cunoștinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi vorbit; 
•cunoștinţe de operare PC și utili-
zare software specific desfăşurării 
activităţii, respectiv lucrul cu Micro-
Soft Office şi cu baze de date utili-
zând SQL, Visual FoxPro- nivel 
mediu. Direcția Generală de Statis-
tică Economică, Direcţia de statistici 
structurale ale intreprinderii, 
Compartimentul de cercetări statis-
tice structurale în industrie, 
construcţii, servicii- 1 post expert 
superior. Condiţii specifice: •vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 7 
ani; •studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiinţă (RSI) 
Inginerie mecanică, mecatronică, 
inginerie industrială şi management; 
•cunoștinţe de limba engleză, nivel 
mediu, scris și vorbit; •cunoștinţe de 
operare PC şi utilizare software 
specific desfăşurării activităţii, 
respectiv lucrul cu MicroSoft Office 
şi cu baze de date utilizând SQL, 
Visual FoxPro– nivel mediu; •cunoș-
tinţe de statistică teoretică. Direcția 
Generală de Statistică Economică, 
Direcția de statistici agricole şi de 
mediu, Compartimentul de statistica 
silviculturii- 1 post expert superior. 
Condiții specifice: •vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minim 7 ani; •studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
ramurile de ştiință (RSI) matema-
tică, științe economice; •Cunoștinţe 
de limba engleză, nivel mediu, scris 
și vorbit; •Cunoștinţe de operare PC 
(MS Office) şi utilizare software 
specific desfăşurării activităţii - nivel 
mediu. Direcția Generală de Statis-
tică Economică, Direcția de statistici 
agricole şi de mediu, Comparti-
mentul de statistica silviculturii- 1 
post expert asistent. Condiții speci-
fice: •vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției 
publice: minim 1 an; •studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în ramurile 
de ştiință (RSI) matematică, ştiințe 
economice; •Cunoștinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi vorbit; 
•Cunoștinţe de operare PC (MS 
Office) şi utilizare software specific 

desfăşurării activităţii- nivel mediu. 
Direcția Generală de Statistică 
Economică, Direcția de statistici 
agricole şi de mediu, Serviciul statis-
tica mediului şi dezvoltării durabile- 
1 post consilier principal. Condiții 
specifice: •vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minim 5 ani; •studii univer-
sitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
ramurile de ştiință (RSI) matema-
tică, științe economice; •Cunoștinţe 
de limba engleză, nivel mediu, scris 
și vorbit; •Cunoștinţe de operare PC 
(MS Office) şi utilizare software 
specific desfăşurării activităţii– nivel 
mediu. Direcția Generală de Statis-
tică Economică, Direcția de statistică 
a indicatorilor economici pe termen 
scurt, Serviciul statistica industriei şi 
statistica energiei- 1 post consilier 
superior. Condiții specifice: •vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice: minim 7 
ani; •studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în ramura de ştiință (RSI): 
ştiințe economice, inginerie electrică, 
electronică şi telecomunicații; 
•cunoștinţe de limba engleză, nivel 
mediu, scris și vorbit; •cunoștinţe de 
operare PC şi utilizare software 
specific desfăşurării activităţii, 
respectiv lucrul cu MicroSoft Office 
şi cu baze de date utilizând SQL, 
Visual FoxPro– nivel mediu; •cunoș-
tinţe de statistică teoretică. Direcția 
Generală de Statistică Economică, 
Direcția de statistică a indicatorilor 
economici pe termen scurt, Serviciul 
statistica industriei şi statistica ener-
giei- 1 post expert superior. Condiții 
specifice: •vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minim 7 ani; •studii univer-

sitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
ramura de ştiință (RSI): ştiințe 
economice, inginerie electrică, elec-
tronică și telecomunicații; •cunoș-
tinţe de limba engleză, nivel mediu, 
scris și vorbit; •cunoștinţe de operare 
PC şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu MicroSoft Office şi cu baze 
de date utilizând SQL, Visual 
FoxPro– nivel mediu; •cunoștinţe de 
statistică teoretică. Direcția Generală 
de Statistică Economică, Direcția de 
statistică a indicatorilor economici 
pe termen scurt, Serviciul statistica 
industriei şi statistica energiei- 1 post 
expert debutant. Condiții specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
0 ani; •studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în ramura de ştiință (RSI): 
științe economice; •cunoștinţe de 
limba engleză, nivel mediu, scris şi 
vorbit; •cunoștinţe de operare PC și 
utilizare software specific desfăşu-
rării activităţii, respectiv lucrul cu 
MicroSoft Office– nivel mediu; 
•cunoștinţe de statistică teoretică. 
Direcția Generală de Statistică 
Economică, Direcția de statistică a 
indicatorilor economici pe termen 
scurt, Serviciul statistica construcți-
ilor, investițiilor şi statistica cercetării 
ştiințifice- 1 post expert superior. 
Condiții specifice: •vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minim 7 ani; •studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
ramura de ştiință (RSI) ştiințe econo-
mice, inginerie civilă; •cunoștinţe de 
limba engleză, nivel mediu, scris şi 

vorbit; •cunoștinţe de operare PC și 
utilizare software specific desfăşu-
rării activităţii, respectiv lucrul cu 
MicroSoft Office şi cu baze de date 
utilizând SQL, Visual FoxPro– nivel 
mediu; •cunoștinţe de statistică 
teoretică. Direcția Generală de 
Statistică Economică, Direcția de 
statistică a indicatorilor economici 
pe termen scurt, Serviciul statistica 
construcțiilor, investițiilor şi statistica 
cercetării ştiințifice- 1 post expert 
principal. Condiții specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minim 5 ani; •studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în ramura de 
ştiință (RSI) ştiințe economice, ingi-
nerie civilă; •cunoștinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi vorbit; 
•cunoștinţe de operare PC și utili-
zare software specific desfăşurării 
activităţii, respectiv lucrul cu Micro-
Soft Office şi cu baze de date utili-
zând SQL, Visual FoxPro– nivel 
mediu; •cunoștinţe de statistică 
teoretică. Direcția Generală de 
Statistică Economică, Direcția de 
statistică a indicatorilor economici 
pe termen scurt, Serviciul indicatori 
financiari în industrie, comerț, 
servicii şi statistica turismului- 1 post 
consilier superior. Condiții specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minim 7 ani; •studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în ramura de 
ştiință (RSI) ştiințe economice 
•cunoștinţe de limba engleză, nivel 
mediu, scris și vorbit; •cunoștinţe de 
operare PC şi utilizare software 
specific desfăşurării activităţii, 
respectiv lucrul cu MicroSoft Office 
şi cu baze de date utilizând SQL, 
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Visual FoxPro– nivel mediu; •cunoş-
tinţe de statistică teoretică. Direcția 
Generală de Demografie şi Statistică 
Socială, Direcția de Studii, Proiecții 
Demografice şi Recensământul 
Populației, Compartimentul de 
metodologie şi analiză a datelor de 
recensământ- 1 post expert asistent. 
Condiții specifice: •vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minim 1 an; •studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul (DFI) ştiințelor inginereşti, 
ştiințelor sociale, matematică şi 
ştiințe ale naturii; •cunoştinţe de 
limba engleză, nivel mediu, scris şi 
vorbit; •cunoştinţe de operare PC şi 
utilizare software specific desfăşu-
rării activităţii, respectiv lucrul cu 
bazele de date utilizând SQL, TOAD, 
R, SAS– nivel mediu. Direcția Gene-
rală de Demografie şi Statistică 
Socială, Direcția de Studii, Proiecții 
Demografice şi Recensământul 
Populației, Compartimentul de 
metodologie şi analiză a datelor de 
recensământ- 1 post expert debutant. 
Condiții specifice: •vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: 0 ani; •studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul (DFI): ştiințelor ingine-
reşti, ştiințelor sociale, matematică şi 
ştiințe ale naturii; •cunoştinţe de 
limba engleză, nivel mediu, scris şi 
vorbit; •cunoştinţe de operare PC şi 
utilizare software specific desfăşu-
rării activităţii, respectiv lucrul cu 
bazele de date utilizând SQL, TOAD, 
R, SAS– nivel mediu. Direcția Gene-
rală de Demografie şi Statistică 
Socială, Direcția de Studii, Proiecții 
Demografice şi Recensământul 
Populației, Serviciul de demografie, 
statistica sănătății, culturii şi justi-
ției- 1 post expert asistent. Condiții 
specifice: •vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minim 1 an; •studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
(DFI): ştiințelor inginereşti, ştiințelor 
sociale, matematică şi ştiințe ale 
naturii; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi vorbit; 
•cunoştinţe de operare PC şi utili-
zare software specific desfăşurării 
activităţii, respectiv lucrul cu bazele 
de date utilizând SQL, TOAD, R, 
SAS– nivel mediu. Direcția Generală 
de Demografie şi Statistică Socială, 
Direcția de Studii, Proiecții Demo-
grafice şi Recensământul Populației, 
Serviciul de demografie, statistica 
sănătății, culturii şi justiției- 1 post 
expert debutant. Condiții specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
0 ani; •studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul (DFI) ştiințelor 
inginereşti, ştiințelor sociale, mate-
matică şi ştiințe ale naturii; •cunoş-
tinţe de limba engleză, nivel mediu, 
scris şi vorbit; •cunoştinţe de operare 
PC şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 

lucrul cu bazele de date utilizând 
SQL, TOAD, R, SAS– nivel mediu. 
Direcția Generală de Demografie şi 
Statistică Socială, Direcția de calcul 
al indicatorilor privind populația şi 
migrația externă, Biroul de statistica 
populatiei şi migrației- 1 post  expert 
superior. Condiții specifice: •vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice: minim 7 
ani; •studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în ramura (RSI) de ştiințe  
economice; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi vorbit; 
•cunoştinţe de operare PC şi utili-
zare software specific desfăşurării 
activităţii, respectiv lucrul cu bazele 
de date utilizând SQL, TOAD, R, 
SAS– nivel mediu. Direcția Generală 
de Demografie şi Statistică Socială, 
Direcția de calcul al indicatorilor 
privind populația şi migrația 
externă, Serviciul de statistica salari-
ilor şi educației- 1 post expert prin-
cipal. Condiții specifice: •vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice: minim 5 ani; 
•studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în ramura (RSI) de ştiințe 
economice; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi vorbit; 
•cunoştinţe de operare PC şi utili-
zare software specific desfăşurării 
activităţii, respectiv lucrul cu bazele 
de date utilizând SQL, TOAD, R, 
SAS– nivel mediu. Direcția Generală 
de Demografie şi Statistică Socială, 
Direcția de calcul al indicatorilor 
privind populația şi migrația 
externă, Serviciul de statistica salari-
ilor şi educației- 1 post expert asis-
tent. Condiții specifice: •vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice: minim 1 an; 
•studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în ramura (RSI) de ştiințe 
economice; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi vorbit; 
•cunoştinţe de operare PC şi utili-
zare software specific desfăşurării 
activităţii, respectiv lucrul cu bazele 
de date utilizând SQL, TOAD, R, 
SAS– nivel mediu. Direcția Generală 
de Demografie şi Statistică Socială, 
Direcția de calcul al indicatorilor 
privind populația şi migrația 
externă, Compartimentul privind 
mobilitatea forței de muncă- 1 post 
expert asistent. Condiții specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minim 1 an; •studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în ramura 
(RSI) de ştiințe economice; •cunoş-
tinţe de limba engleză, nivel mediu, 
scris şi vorbit; •cunoştinţe de operare 
PC şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu bazele de date utilizând 
SQL, TOAD, R, SAS– nivel mediu. 
Direcția Generală de Demografie şi 
Statistică Socială, Direcția de statis-
tică socială, Serviciul baze de sondaj 
şi indicatori sociali- 1 post expert 
debutant. Condiții  specifice: 

•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
0 ani; •studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă ȋn ramura (RSI) de ştiințe 
economice, matematică, informatică; 
•cunoştinţe de limba engleză, nivel 
mediu, scris şi vorbit; •cunoştinţe de 
operare PC şi utilizare software 
specific desfăşurării activităţii, 
respectiv lucrul cu bazele de date 
utilizând SQL, TOAD, R, SAS– nivel 
mediu. Direcția Generală de Demo-
grafie şi Statistică Socială, Direcția 
de statistică socială, Compartimentul 
bugete de familie şi protecție socială- 
1 post expert debutant. Condiții 
specifice: •vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: 0 ani; •studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în ramura 
(RSI) de ştiințe economice; •cunoş-
tinţe de limba engleză, nivel mediu, 
scris şi vorbit; •cunoştinţe de operare 
PC şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu bazele de date utilizând 
SQL, TOAD, R, SAS– nivel mediu. 
Direcţia Generală de Exploatare şi 
Gestionare a Surselor de Date Statis-
tice, Direcţia Registrul Statistic al 
Întreprinderilor, Compartiment 
Metodologia Evaluării Calităţii 
Datelor Statistice- 1 post expert 
debutant. Condiţii  specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 0 ani; •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
(DFI) ştiinţelor sociale, ştiinţelor 
inginereşti, matematică şi ştiinţe ale 
naturii; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi vorbit; 
•cunoştinţe de operare PC şi utili-
zare software specific desfăşurării 
activităţii, respectiv lucrul cu bazele 
de date utilizând Visual FoxPro, MS 
Office– nivel mediu. Direcţia Gene-
rală de Exploatare şi Gestionare a 
Surselor de Date Statistice, Direcţia 
Registrul Statistic al Întreprinderilor, 
Serviciul Administrare Registrul 
Statistic al Întreprinderilor- 1 post 
consilier superior; Condiţii specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 7 ani; •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
(DFI) ştiinţelor sociale, ştiinţelor 
inginereşti, matematică şi ştiinţe ale 
naturii; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi vorbit; 
•cunoştinţe de operare PC şi utili-
zare software specific desfăşurării 
activităţii, respectiv lucrul cu bazele 
de date utilizând SQL, Visual 
FoxPro, SAS– nivel mediu. Direcţia 
Generală de Exploatare şi Gestio-
nare a Surselor de Date Statistice, 
Direcţia Registrul Statistic al Între-
prinderilor, Compartimentul Tehnici 
de Eşantionare şi Clasificări- 1 post 
consilier superior. Condiţii specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 7 ani; •studii universitare de 

licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
(DFI) ştiinţelor sociale, ştiinţelor 
inginereşti, matematică şi ştiinţe ale 
naturii; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi vorbit; 
•cunoştinţe de operare PC şi utili-
zare software specific desfăşurării 
activităţii, respectiv lucrul cu bazele 
de date utilizând SQL, Visual 
FoxPro, SAS– nivel mediu. Direcţia 
Generală de Exploatare şi Gestio-
nare a Surselor de Date Statistice, 
Direcția de administrare, procesare 
surse administrative, Serviciul proce-
sare surse administrative- 1 post 
consilier superior. Condiţii specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 7 ani; •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
(DFI) ştiinţelor sociale, ştiinţelor 
inginereşti, matematică şi ştiinţe ale 
naturii; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi vorbit; 
•cunoştinţe de operare PC şi utili-
zare software specific desfăşurării 
activităţii, respectiv MSOffice (Word, 
Acces, Excel), lucrul cu bazele de 
date utilizând SQL (Oracle, Visu-
alFox)– nivel mediu. Direcţia Gene-
rală de Exploatare şi Gestionare a 
Surselor de Date Statistice, Direcția 
de administrare, procesare surse 
administrative, Compartiment 
gestiune TEMPO, metadate şi 
eDEMOS- 1 post consilier debutant. 
Condiţii specifice: •vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 0 ani; •studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul (DFI) ştiinţelor sociale, 
ştiinţelor inginereşti, matematică şi 
ştiinţe ale naturii; •cunoştinţe de 
limba engleză, nivel mediu, scris şi 
vorbit; •cunoştinţe de operare PC şi 
utilizare software specific desfăşu-
rării activităţii, respectiv MSOffice 
(Word, Excel), lucrul cu bazele de 
date utilizând SQL(Oracle, Visu-
alFox)- nivel mediu. Concursul se 
organizează la sediul Institutului 
Naţional de Statistică din Bucureşti, 
Bd. Libertăţii 16, sector 5, Bucureşti, 
în data de 03 octombrie 2018, ora 
10:00, proba scrisă. Cunoştințele de 
calculator şi limba engleză se vor 
testa în baza art. 46 alin. (1) din H.G. 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, respectiv atât în 
cadrul probei scrise cât şi în cadrul 
interviului. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în perioada 
31.08.2018- 19.09.2018, la sediul 
Institutului Naţional de Statistică. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49  din 
H.G. nr.611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs aprobate şi 
bibliografia stabilită se afişează la 
sediul Institutului Naţional de Statis-
tică şi pe site-ul Institutului Naţional 
de Statistică (www.insse.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 

Institutului Naţional de Statistică şi 
la numărul de telefon: (021) 
317.77.82., persoană de contact– 
Ghețu Iuliana Mihaela, consilier, 
mihaela.ghetu@insse.ro.

CITAȚII  
l Numitul Papp Petru este chemat 
la Judecătoria Sighetu Marmaţiei, în 
data de 10.10.2018, în calitate de 
pârât în dosar nr. 1077/307/2018, 
având ca obiect uzucapiune.
 
l Numiții Berinde Iuon, Berinde 
Ioszina, Borodi Vaszalina sunt 
chemați la Judecătoria Sighetu 
Marmației, în data de 26.09.2018, în 
calitate de pârât în dosar nr. 
1381/307/2018, având ca obiect 
uzucapiune.
 
l Numita Berciu Ileana este 
chemată la Judecătoria Sighetu 
Marmației, în data de 24.10.2018, în 
calitate de pârâtă în dosar nr. 
1721/307/2018, având ca obiect 
uzucapiune.

l Goldan Catalin Narcis, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea 
Piatra Neamţ, este citat la Tribunalul 
Neamţ, Sectia a II-a civilă de conten-
cios administrativ şi fiscal, Camera A, 
în ziua de 18.09.2018, ora 9.00, în 
calitate de Pârât, în proces cu SC 
Perla Invest SRL, prin Administrator 
Judiciar BDO Business Restructuring 
SPRL şi Administrator Special 
Corneliu Brohanschi în calitate de 
Reclamant în dosarul civil nr. 
12552/279/2017, obiect -pretenţii.

l Szekely Susana si Szekely Iosif 
Dorin sunt citati in 6.09.2018, la 
Judecatoria Turda in dosar civil 
6078/328/2017 pentu actiune in 
executare antecontract.

l Numitul Popescu Horațiu este 
citat, în calitate de pârât, în data de 
14.09.2018, la Judecătoria Rm. 
Vâlcea, în proces de divorț cu 
Popescu Elena Roxana, în dosar nr. 
10840/288/2017.

l Toți cei interesați sunt aşteptați la 
sediul Biroului Individual Notarial 
Berevoianu Radu- Costin din Bucu-
reşti, str.Vasile Conta, nr.4, et.1, 
sector 2, în data de 05.09.2018, ora 
10.30, unde se dezbate succesiunea 
defunctului Tudor Ioan, decedat la 
data de 19.08.2017, cu ultimul domi-
ciliu în Bucureşti, Bd. Basarabia, 
nr.222, sector 2.

l Autoritatetea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr.421/2002 
privind regimul juridic al vehiculelor 
fără stăpân sau abandonate pe tere-
nuri aparținând domeniului pub lic 
sau privat al statului ori al unităților 
administrativ-teritoriale, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
citează public proprietarul /dețină-
torul vehiculelor fără numere de 
înmatriculare, aflate pe domeniul 
public sau privat al municipalității, 
pentru luarea măsurilor de eliberare 
a domeniului public, pentru urma-
toarele vehicule: -Dacia, culoare alb, 
aflat în Str.Uioara, nr.1; -Rulota, 
culoare alb, aflat în Str. Pogoanelor, 
nr.2; -Volvo, culoare negru, aflat în 
Aleea Ciceu, nr.9.
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l Se citează pârâtul cu domiciliul 
necunoscut, Sandor Antonie, la 
Judecătoria Ineu, județul Arad, 
pentru termenul de judecată din data 
de 18.09.2018,  în  Dosar nr. 
1735/246/2018, având ca obiect 
uzucapiune, în contradictoriu cu 
reclamanții Pîrv Teodor și Pîrv 
Elena. În caz de neprezentare, jude-
carea se va face în lipsă.

l Se citează pârâtul Borcsa 
Sorin-Gavrilă, la Judecătoria Topolo-
veni (Argeș), pentru termenul din 
19.09.2018, în proces cu Udrea 
Persida, având ca obiect acordarea 
pensiei alimentare, Dosar nr. 
1477/828/2018.

l Se citează Vartolomei Sebastian, 
Vartolomei Anastasia soția lui Barta 
Dumitru, Vartolomei Marina, Varto-
lomei Silvia soția lui Rus Larion, la 
Judecătoria Năsăud în ziua de 19 
septembrie 2018 ora 8:30, în calitate 
de pârâți în dosarul nr. 3471/265/2017 
în proces cu Bobb Floarea s.a, având 
ca obiect succesiune s.a.

l Se citează Lăzăroaie Ovidiu, Lăză-
roaie Viorica, Lăzăroiae Eugen, 
Rusie Lucica, Coruțiu Cristina, 
Coruțiu Marius Dorin, Ciurkan 
Firoana văduva lui Țiolan Ankidim, 
Scridon Ioan, Scridon Leon căsătorit 
cu Ileni Piroska, Scridon Ioana, 
Costinaș Vasile, Scridon Simion căsă-
torit cu Nechiti Irina, Cioanca Vasile, 
Cioanca Gheorghe, Cioanca Gavrilă, 
la Judecătoria Năsăud în ziua de 20 
septembrie 2018 ora 9:00, în calitate 
de pârâți în dosarul nr. 3472/265/2017 
în proces cu Sângeorzan Mădălina, 
având ca obiect succesiune s.a.

l Se citează Hrubari Eremei, Bușcoi 
Nastasia, Bușcoi Catarina, Bușcoi 
Firoana, Bușcoi Maria, Bușcoi 
Floarea, Clepșa Ioan a Carpi, Man 
Sandor lui Nekita, Clepșa Ana născ. 
Neamțiu, Rus Ioan, Rus Firoana 
născ. Drăgan, Mic Pantilimon, 
Zinvel Alexandru, Gatini Floarea, 
Hostea Sidor, Hrubari Saveta, Pugna 
Simion, Pugna Toader, Pugna 
Floarea, Pugna Grigore lui Dumitru, 
Zinvel Grigore, Zinveliu Ana căs. 
Frasinar, Neamț Peter lui Larion, 
Neamț Irina lui Vasile, Maciuka 
Anisia căs. Cainar, la Judecătoria 
Năsăud în ziua de 19 septembrie 
2018 ora 8:30, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 3484/265/2017 în proces 
cu Bușcoi Nicolae Eugen s.a, având 
ca obiect succesiune s.a.

l Se citează Avram Nicolae, Avram 
Mihai, Avram Domnița căs. cu Pop 
Grigore, Todica George, la Judecă-
toria Năsăud în ziua de 19 septem-
brie 2018 ora 8:30, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 3473/265/2017 în 
proces cu Avram Sorin, având ca 
obiect succesiune s.a.

l Se citează numiții Ilisiu Ioan, 
Iliesiu Maria, Iliesiu Grigore, Iliesiu 
Vasile, Iliesiu Dumitru, Iliesiu Ioan și 
Iliesiu Pompei, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1530/265/2018 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Iliș 
Nastasia, având ca obiect succesiune, 
partaj s.a., cu termen la 09.10.2018.

l Se citează numiții Burduhos 
Nicolae lui Ștefan, Burduhos Saveta 
și Burduhos Leon în calitate de 
pârâți în dosar nr. 3012/265/2014 al 

Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Burduhos Elena și Burduhos 
Dumitru, având ca obiect acțiune în 
constatare , cu termen la 18.09.2018

l Se citează Mihalca Ioan, în calitate 
de pârât în dosarul nr. 22/265/2016 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Sîngeorzan Raveca, având ca obiect 
succesiune, întăbulare, cu termen la 
18.10.2018

l Se citează numiții Mureșan Iacob, 
Mureșan Elena, Mureșan Rodovica, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
3370/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Jucan Maria 
ș.a., având ca obiect succesiune, întă-
bulare, cu termen la 09.10.2018

l Se citează numiții Pop Ileana, 
Furcea Maria, Petri Grigore, Iacob 
Saveta, Cosmi Pantilimon, Cosmi 
Conon, Cosmi Cătălina, Cosmi 
Docea, Cosmi Nicolae, Iacob Floare 
căs. Cleja, Iacob Dumitru, Iacob 
Ioan, Iacob Maria și Iacob Măriuca, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
1886/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Coșbuc Maria, 
având ca obiect uzucapiune, succe-
siune, ș.a., cu termen la 18.09.2018

l Se citează numiții Terente Ionel, 
Valciu Crinela Ciliola Emilia și 
Miron Romulus Marius Ioan, în cali-
tate de pârâți în dosarul nr. 
1038/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Andronesi 
Nastasia, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ș.a., cu termen la 
03.10.2018

l Se citează numitul Sucilă Nicolae 
lui Iacob, în calitate de intimat-pârât 
în dosarul nr. 2824/265/2010 al Tribu-
nalului Bistrița-Năsăud, în proces cu 
Sucilă Ieronim, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ș.a. - apel, cu 
termen la 04.10.2018

l Se citează numiții Dr. Buia Ioan, 
Spaimoc Cătălina și Buia Alexandru, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
1888/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Nicolaie Ioana, 
având ca obiect uzucapiune, succe-
siune, ș.a., cu termen la 03.10.2018

l Se citează numiții Dănilă Simion 
și soția născută Ureche Ileana, 
Ureche Tofim căs. cu Creț Maria, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
2642/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Găină Pavel, 
Găina Olimpia, având ca obiect 

uzucapiune, succesiune, ș.a., cu 
termen la 03.10.2018

l Se citează numiții Șofronia 
Grapini lui Moisil Partene și Tudose 
Varvara, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 2641/265/2017 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Nistor 
Avram, Nistor Florica, Policsek 
Anton-Ioan, Policksek Alexan-
dra-Irina, având ca obiect succe-
siune, ș.a., cu termen la 24.10.2018

l Se citează numiții Catarig Elena, 
Tomi Reghina, Tomi Viorica, Doboș 
Titus, Doboș Ana, Doboș Reghina, 
Doboș Valeriu, Bota Ștefania, Galeș 
Yuan, Rauca Onofrim, Ureche Ioan, 
Sucilă Maria, Mureșan Maria, Rus 
Iftinia, Sas Maria, Galeș Sava, Galeș 
Maria, Galeș Ilarion, Galeș Nicolae, 
Galeș Paraschiva, Galeș Tudor, Galeș 
Ironim, Galeș Luca, Galeș Kelemen, 
Galeș Onisim, Galeș Lucreția, 
Lupșan Saveta, Buta Clement și 
Galeș Todosia, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1656/265/2016 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Bogolin 
Lenuța, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ș.a., cu termen la 
09.10.2018

l Se citează numiții Mihai Bogdan 
Sebastian, Mihai Luminița Erica, 
Mihai Emil Cosmin, Mihai Despina 
Cristina, Luca Simona și Luca Geor-
geta, în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 3327/190/2017 al Judecătoriei 
Bistrița, în proces cu Rus Traian 
Tony, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ș.a., cu termen la 
04.10.2018

l Se citează numitul Puica Vasile, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
3153/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Puica Angela 
Floarea, având ca obiect tăgada 
paternității, cu termen la 25.09.2018

l Se citează numitul Daraban 
Savinka, Daraban Grigore, Zenovia 
Stelic, Catalina Stelic, Toma Stelic, 
Arsinica Stelic, Arsinica Stelic, Malai 
Emil lui Valer, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 92/265/2018 al Judecăto-
riei Năsăud, în proces cu Dragotă 
Liviu, având ca obiect tăgada pater-
nității, cu termen la 19.09.2018

l Se citează numiții Rat Maftei, 
Hangea Maria, Hangea Lucretia, 
Hangea Palagia și Hangea Todor, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
124/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu SC FERMA ZOOTEH-

NICA TIMOCE SRL, având ca 
obiect prestație tabulară, cu termen 
la 18.09.2018

l Se citează numitul Ohler Mihai și 
soția Weber Cătălina, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 122/265/2018 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Copil Claudiu și Copil Domnica-Io-
nela, având ca obiect prestație tabu-
lară, cu termen la 03.10.2018

l Se citează numitul Benta 
Cosmeana, Marcu Ioana, Marcu 
Valeria și Marcu Ileana, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 844/265/2017 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Brumă Sofia, având ca obiect 
prestație tabulară, cu termen la 
12.09.2018

l Se citează numitul Isip M. Ioan, 
Isip Todosia născ. Avram, Bota 
Angelina s.l. Pădure Ioan, în calitate 
de pârâți în dosarul nr. 3203/265/2017 
al Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Dumitru Alexandru, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, validare 
contract, cu termen la 12.09.2018

l Se citează numitul Hoha Matro-
nică, în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 482/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Keck Mihăilă și 
Dudu Eugenia, având ca obiect vali-
dare contract s.a., cu termen la 
03.10.2018

l Se citează numiții Gavriloaie 
Vasile lui Simion și soția născ. Suci 
Maria, în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 921/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Danci Ana, 
având ca obiect uzucapiune, succe-
siune și partaj, cu termen la 
09.10.2018

l Se citează numiții Cunta  Ana, 
Bulta Tecla s.l. Budusan Alexandru, 
Pop Ioan lui Trofim, Buia Macedon 
lui Ioan, Buia Solomon lui Ioan, Buia 
Alexa lui Ioan, Buia Xenia lui Ioan, 
Buia Maxim lui Ioan, Buia Ioana, 
Buia Simion,  Maria Berciu, 
Rambulea Reghina, Berciu Ana, 
Berciu Ioan, Pop  Ioan lui Trofim, 
Sot Maria, Sot Ioana, Sot Ioan, Buga 
Ana, Buga Maria, Bolfa Leon, Buga 
Dumitru, Spaimoc S.Maxim, 
Spaimoc A. Floarea, Apostol  Ana, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 

755/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Pop Buia-Pavel Ovidiu, 
având ca obiect  succesiune și partaj, 
cu termen la 03.10.2018

l Se citează numiții Oarcăș Floarea, 
în calitate de intimat în dosarul nr. 
1529/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Pop Buia-Pavel 
Ovidiu, având ca obiect declararea 
judecatoreasca a mortii, cu termen la 
25.10.2018

l Se citează numitul Ileni Ilie, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
1310/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Sas Octavian si 
Sas Nicoleta-Maria, având ca obiect 
uzucapiune s.a., cu termen la 
03.10.2018

l Se citează pârâții Jugan Login, 
Jugan Nicolae și Leuca Gheorghe în 
dosar nr. 698/265/2011 al Judecăto-
riei Năsăud  în proces cu Covaci 
Floarea având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, partaj pentru termenul 
din 18.09.2018

l Se citează numiții Ohler George, 
Weber Sofia, Ohler Cătălina, Ohler 
Mihai, Ohler Maria, Unciu Gavrilă, 
Onciu Gavrilă, Onciu Gavrilă și soția 
Onciu Saveta, Crautner Ianoș, 
Krauss George, Krauss Ioan, 
Bachner Mihail, Bachner Sofia și 
soția lui Krauss Matei, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 2079/265/2017 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Niculai Maxim ș.a., având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ș.a., cu 
termen la 24.10.2018

l Se citează numiții Szilagyi 
Mariuca, Gavrilut Maria, Szilagyi 
Alexandru, Szilagyi Virgil, Szilagyi 
Saveta, Szilagyi Stelian Marcel, 
Szilagyi Cristian Iuliu, Galatean 
George, Galatan Raveca, Galatan 
Maria, Galatan Valeriu, Galatan 
Saveta ,  Pop  Raf i la ,  I lovan 
Alexandru, Ilovan Maria cas. 
Daraban, Ilovan Raveca casat. 
Granciu, llovan Victoria cas. Nasau-
dean, Ilovan Ioan, Ilovan Rafila cas. 
Mititean, Ilovan Macavei, Ilovan 
Firoana, Ilovan Leon lui Gavrila, 
Suia Raveca sotia lui Marginean 
Agosto, Suia Maria sotia lui Ilovan 
Macovei ,  J igmond Victor ia , 
Sermesan Anastasia, Sermesan 
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Floarea, Moldovan Dumitru, Scridon 
Ida, Scridon Ileana, Scridon Maria 
sotia dr. Tanco Teofil, Payer Ferencz, 
Payer Otto,Payer Margit, Ulrich 
Catalina sotia lui Vadkerty luliu, 
Lidia Sotropa cas. cu Suteu Vasile, 
Scurtu Maria, Lazarut Maria sotia lui 
Chitul Dumitru, în calitate de pârâți 
în dosarul nr. 458/265/2017 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Todoran 
Florentina, având ca obiect succe-
siune, ș.a., cu termen la 26.09.2018

l Extras sentință civilă nr. 1018/2017 
... admite acţiunea civilă formulată de 
reclamantul Nedelea Niculae în 
contradictoriu cu pârâţii Rus Vasile și 
Suciu Ift inia  în  dosarul  nr. 
1136/265/2014 al Judecătoriei 
Năsăud, și, în consecinţă: Ia act de 
faptul că, prin Încheierea civilă 
nr.2379/2015 pronunţată în cauză la 
data de 1 octombrie 2015, cu îndrep-
tarea erorii materiale efectuată prin 
Încheierea din 25 martie 2016, s-a 
admis cererea de uzucapiune și s-a 
constat că numitul Rus Vasile a 
dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra unei parcele (...) 
s-a dispus înscrierea în CF a drep-
tului de proprietate asupra imobilului 
teren astfel, pe numele numitului Rus 
Vasile cu titlu de uzucapiune, potrivit 
documentaţiei tehnice întocmită de 
expert Rus Ioan (...) Constată validi-
tatea formală și materială a antecon-
tractului de vânzare-cumpărare 
încheiat sub semnătură privată (...) 
Obligă pe pârâtul Rus Vasile să trans-
mită reclamantului act apt de întăbu-
lare, în caz contrar prezenta hotărâre 
ţine loc de act autentic de transmitere 
a proprietăţii. Dispune înscrierea în 
CF a dreptului de proprietate asupra 
terenului astfel dobândit, pe numele 
reclamantului (...) Restul suprafeţei 
va rămâne înscrisă pe vechiul propri-
etar tabular. Fără cheltuieli de jude-
cată. Cu drept de apel în termen de 
30 zile de la comunicare. Cererea de 
apel se depune la Judecătoria 
Năsăud. Pronunţată în ședinţa 
publică din data de 21 iunie 2017.

DIVERSE  
l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judi-
ciar conform incheiere din data de 
28.08.2018 pronunţată de Tribunalul 
Ilfov, Secţia a II-a Civilă in dosarul 
nr. 1674/93/2018, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului 
impotriva debitoarei Et Computers 
SRL, cu sediul social în sat Dudu, 
Comuna Chiajna, str. Sperantei, nr. 
1D, jud. Ilfov, J23/2421/2006, CUI 
14498194. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitorului 
este 12.10.2018. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-

mirea, afișarea și comunicarea tabe-
lului preliminar al creanţelor este 
22.10.2018. Termenul pentru afișarea 
tabelului definitiv este 14.11.2018. 
Adunarea creditorilor are loc la data 
de 26.10.2018 ora 14.00 la sediul lichi-
datorului judiciar.

l UAT Comuna Ţepu titular al 
planului “Amenajament Pastoral al 
Pajiștilor din Comuna Ţepu” cu 
amplasamentul în comuna Ţepu, 
judeţul Galaţi, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii primei 
versiuni a planului la APM Galaţi, în 
vederea obţinerii avizului de mediu. 
Informaţiile privind varianta de plan 
pot fi consultate la sediul APM 
Galaţi, str.Regiment 11, Siret, nr.2 și 
la sediul titularului, comuna Ţepu, 
judeţul Galaţi, strada Ştefan cel 
Mare, nr.204 zilnic, de luni până joi, 
între orele 08.30-16.00 și vineri între 
orele 08.30-13.30. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic în scris la 
sediul APM Galaţi în termen de 18 
zile calendaristice de la data apariţiei 
anunţului.

l Administrația Bazinală de Apă 
Banat anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul 
Regularizare pârâu Belareca, jud.
Caraș-Severin, Obiect Sediu Canton 
Exploatare, Sistem Informațional 
Băile Herculane, str.Lunca Jdrele, 
nr.14, propus a fi realizat in intravi-
lanul orașului Băile Herculane, 
adresa Loc.Pecinisca, str.Lunca 
Jdrele, nr.14, județul Caraș-Severin. 
Informaiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Caraș-Se-
verin din Reșița, str.Petru Maior, 
nr.73, în zilele de luni-joi/ vineri, între 
orele 09.00-15.00/ 13.00, tel/fax: 
0255.223.053/ 0255.226.729 și la 
sediul ABAB din Timișoara, Bule-
vardul 16 Decembrie 1989, nr.2. 
Observațțiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Caraș-Severin.

l Societatea Ananbi Intercons SRL, 
cod unic de inregistrare 34076569 
Notificare privind deschiderea proce-
durii generale a insolventei. 1.Date 
privind dosarul:Numar dosar 
3377/105/2018, Tribunalul Prahova, 
Sectia a II-a Civila.de Contencios 
Administrativ si Fiscal. Judecator 
sindic: Dinu Bianca. 2. Arhiva/regis-
tratura instantei: Adresa: Ploiesyi, str. 
Valeni,nr. 44,jud. Prahova. 3. Debitor: 
ANANBI INTERCONS SRL, Cod 
de identificare fiscala 34076569, 
sediul social in com. Bucov, sat 
Bucov, nr. 281, jud. Prahova, numar 
de ordine in registrul comertului 
J29/187/2015. 4. Administrator judi-
ciar: CII PETCU VIORICA, Cod de 
identificare fiscala RO 20856009, 

sediul social in Ploiesti, str. Splaiului, 
nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, jud. Prahova. 
Numar de inscriere in tabloul practi-
cienilor in insolventa RFO II- 0033, 
tel/fax. 0244513366, 0743023634, 
E-mail cabav.petcu@gmail.com. 5. 
Subscrisul Cabinet Individual de 
Insolventa Petcu Viorica, in calitate 
de administrator judiciar al debito-
rului ANANBI INTERCONS SRL, 
conform incheierii de sedinta din 
data de 14 august 2018 pronuntata de 
Tribunalul Prahova, sectia a II-a 
Civila, de Contencios Administrativ 
si Fiscal,in dosarul nr. 3377/105/2018, 
in temeiul art. 45 alin. 1 lit. d raportat 
la art. 73 din Legea 85/2014. privind 
procedurile de prevenire a insolventei 
si de insolventa notifica: 6. Deschi-
derea procedurii generale a insol-
ventei  impotriva debitorului 
ANANBI INTERCONS SRL 
conform incheierii de sedinta din 
data de 14.08.2018 pronuntata de 
Tribunalul Prahova, Sectia a II-a 
Civila,de Contencios Adminsitrativ si 
Fiscal in dosar nr. 3377/105/2018. 1. 
Creditorii debitorului ANANBI 
INTERCON SRL trebuie sa proce-
deze la inscrierea la masa credala a 
acesteia prin depunerea cererii de 
admitere a creantei in conditiile 
urmatoare: 1. Termenul limita pentru 
inregistrarea cererilor de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului, 
conform art. 100 alin. 1 lit. b din 
Legea 85/2014 este 28.09.2018; In 
temeiul art. 102 coroborat cu art. 114 
din Legea 85/2014 nedepunerea 
cererii de admitere a creantei pana la 
termenul limita stabilit de instanta 
atrage decaderea creditorului din 
drepturile privind creanta pe care o 
detine impotriva debitorului. 2. Alte 
termene stabilite prin hotararea de 
deschidere a procedurii: - termenul 
limita pentru depunerea de catre 
creditori a opozitiilor in 10 zile de la 
primirea notificarii si termenul limita 
pentru solutionarea opozitiilor de 10 
zile dupa formularea cererii. - 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor,intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului preliminar al 
creantelor, potrivit art. 100 alin. 1 lit. 
c din Legea 85/2014 este 18.10.2018. 
- termenul limita pentru definitivarea 
tabelului creantelor conform art. 100 
lit.  d din Legea 85/2014 este 
12.11.2018. 7. Adunarea creditorilor. 
Se notifica faptul ca prima Adunare a 
creditorilor va avea loc la sediul 
administratorului judiciar din Ploies-
ti,str. Splaiului, nr. 26,bl. 34R2, ap. 2, 
j u d .  P r a h o v a  i n  d a t a  d e 
23.10.2018,ora 14, cu urmatoarea 
ordine de zi: - prezentarea situatiei 
debitorului; - constituirea Comitetului 
creditorilor; - confirmarea adminis-
tratorului judiciar cu o retributie de 
1000 lei lunar fara TVA si un procent 
de 5% fara TVA din sumele distri-

buite in procedura. Creditorii pot fi 
reprezentati in adunare prin imputer-
niciti cu procura speciala autentica 
sau,in cazul creditorilor bugetari si al 
celorlalte persoane juridice,cu dele-
gatie semnata de conducatorul 
unitatii. Creditorii vor putea vota si 
prin corespondenta. Scrisoarea prin 
care isi exprima votul semnata de 
creditor sau inscrisul in format elec-
tronic caruia I s-a incorporat, atasat 
ori asociat,semnatura electronica 
extinsa,pot fi communicate prin orice 
mijloace ,pana in ziua si ora fixate 
pentru exprimarea votului, adminis-
tratorului judiciar. Deschiderea 
procedurii generale a insolventei se 
notifica si Oficiului Registrului 
Comertuluide pe langa Tribunalul 
Prahova pentru efectuarea mentiunii. 
8. Informatii suplimentare: 1.In 
vederea inscrierii la masa credala este 
necesar sa se completeze si sa se 
transmita la Tribunalul Prahova, 
pentru dosarul nr. 3377/105/2018, 
cererea de inscriere a creantei in 
tabelul preliminar cu respectarea 
dispozitiilor art. 104 din Legea 
85/2014 privind procedurile de preve-
nire a insolventei si de insolventa. 2. 
Cererea de inscriere a creantei in 
tabelul preliminar va fi insotita de 
documente justificative ale creantei si 
actele care atesta constituirea de 
garantii, in copii certificate. 3. 
Cererea de inscriere a creantei si 
documentele care o insotesc vor fi 
depuse la dosar la registratura 
instantei sau prin posta pe adresa 
instantei in dublu exemplar,unul 
pentru a fi comunicat administrato-
rului judiciar si unul pentru a ramane 
la dosarul instantei,cu mentiunea ca 
exemplarul pentru administratorul 
judiciar poate fi comunicat in mod 
direct acestuia, prin posta, la adresa 
indicata in prezenta notificare. 
Cererea va fi insotita de dovada platii 
taxei judiciare de timbru in suma de 
200 lei.  4. Toate inscrisurile depuse la 
dosar pot fi consultate la arhiva 
Tribunalului Prahova. Restrictii 
pentru creditori: De la data deschi-
derii procedurii se suspenda de drept 
toate actiunile judiciare ,extrajudi-
ciare sau masurile de executare silita 
pentru realizarea creantelor asupra 
averii debitorului.(art. 75 din Legea 
85/2014).

ADUNĂRI GENERALE  
l Președintele Consiliului de Admi-
nistraţie al S.C. RAMI DACIA S.A., 
cu sediul în București, sector 6, B-dul 
Timișoara nr.8A, având numărul de 
ordine în Registrul Comerţului: 
J40/2694/1991, cod unic de înregis-
trare 472526, atribut fiscal RO, în 
conformitate cu prevederile art.117 
din Legea 31/1990, cu modificările și 
completările ulterioare, convoacă 

Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor în data de 08.10.2018, ora 
11:00, la sediul societăţii, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Stabilirea 
unitatilor bancare cu care urmeaza sa 
continue colaborarea societatea 
RAMI DACIA; 2. Stabilirea persoa-
nelor împuternicite pe conturile 
societăţii, cu drept de semnătură și 
pentru depunere/ ridicare documente 
în relaţia cu banca pentru societatea 
comercială RAMI DACIA; 3.Diverse. 
În cazul în care pe data de 08.10.2018 
nu se întrunește cvorumul prevăzut 
de lege, Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor este convocată pentru 
data de 09.10.2018, în același loc, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

l Președintele Consiliului de Admi-
nistraţie al .Societăţii  IUB S.A. 
convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor Societăţii  
IUB S.A., cu sediul în Voluntari, str. 
Bârsei nr.2, jud. Ilfov, J23/801/2002, 
CUI RO 477949,  în data de 
01.10.2018, orele 12.00, la adresa 
aleasă din București, șos. Orhideelor 
nr.12 B, et.5, sector 6, pentru toţi acţi-
onarii societăţii, cu următoarea 
ordine de zi: •cumpărarea  autoturis-
mului Land Rover Range Rover 
Evoque, în sistem leasing. Partici-
parea se face personal sau pe bază de 
procură, care poate fi obţinută de la 
adresa din București, șos. Orhideelor 
nr.12 B, et.5, sector 6. Dacă nu se 
întrunește condiţia de cvorum cerută, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor se va întruni la aceeași 
adresă, aceeași oră, în data de 
02.10.2018. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon 0723.152.632, 
sau la sediul societăţii.

l Președintele Consiliului de Admi-
nistraţie al .Societăţii COMET S.A. 
convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor COMET S.A., 
cu sediul în Voluntari, str. Bârsei nr. 2, 
jud. depozit 27, complex industrial/ 
comercial Ilfov, J23/802/2010; CUI 
RO 1350870, în data de 01.10.2018, 
orele 12.00, la adresa aleasă din 
București, șos. Orhideelor nr.12 B, 
et.5, sector 6, pentru toţi acţionarii 
societăţii, cu următoarea ordine de zi: 
•Vânzarea terenului  intravilan situat 
în Ploiești, str. Pompelor nr. 4, jud. 
Prahova în suprafaţa totală de 
1312mp, identificat cu nr. Cadastral 
100302, înscris în CF nr. 122682(CF 
vechi 43128) a localităţii Ploiești, la 
preţul de 20 eur mp, taxare inversă. 
Participarea se face personal sau pe 
bază de procură, care poate fi obţi-
nută de la adresa din București, șos. 
Orhideelor nr.12 B, et.5, sector 6. 
Dacă nu se întrunește condiţia de 
cvorum cerută, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor se va 
întruni la aceeași adresă, aceași oră, 
în data de 02.10.2018. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
0723.152.632, sau la sediul societăţii.

l Convocare, 02/28.08.2018: Admi-
nistratorul unic al S.C. AGROMEC 
Vidra S.A., având număr de ordine în 
Registrul Comerţului J23/2127/2002, 
Cod unic de înregistrare 2789602, 
atribut fiscal RO, în temeiul prevede-
rilor legale, Convoacă: Adunarea 
Generală Extra Ordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 29.09.2018, ora 
10:00, la sediul social al societăţii din 
Comuna Vidra, Jud. Ilfov, pentru toţi 
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acţionarii înregistraţi la  S.C. R.I.T. 
S.R.L. Tg. Mures la data de 
17.09.2018, stabilită ca dată de refe-
rinţă, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea consolidării valorii nomi-
nale a unei acțiuni AGROMEC SA 
Vidra  de la 0,10 lei/ acțiune la suma 
de 500 lei /acțiune  și reducerea 
numărului total de acțiuni la 200 
acțiuni cu valoare nominală de 500 lei 
acțiunea; 2. Aprobarea modificării 
art.6 din Actul constitutiv conform 
celor de mai sus, acesta urmând a 
avea următorul conținut: „ART.6 . 
Capitalul Social și Acţiunile. Capi-
talul social al AGROMEC Vidra SA 
este de 100000 lei, subscris și vărsat în 
întregime. Capitalul social este 
divizat în 200 acţiuni nominative, cu 
o valoare nominală de 500 lei 
fiecare.” 3. Aprobarea Procedurii de 
consolidare cu acordarea dreptului 
fiecărui acționar ale cărui acțiuni 
rezultate prin consolidare nu au o 
valoare totală multiplu de 500 să 
opteze între: întregirea unei acțiuni 
prin aport în numerar până la 
valoarea de 500 lei sau restituirea de 
către societate a aportului pentru 
acțiunile vechi rămase neconsolidate 
a căror valoare totală este mai mică 
de 500 lei, conform anexa convocator. 
4. Autorizarea dobândirii de către 
societate a propriilor acțiuni rămase 
nedistribuite în urma consolidării 
valorii nominale și vânzarea lor către 
acționarii existenți. 5. Mandatarea 
administratorului unic cu înregis-
trarea la Oficiul Registrului Comer-
țului și la Registrul Independent 
Transilvania S.R.L. a noii structuri a 
capitalului social rezultată în urma 
procedurii de consolidare. 6. Manda-
tarea domnului Jigău Neculai cu 
efecturarea tuturor formalităţilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare 
pentru ducerea la îndeplinire a hotă-
rârilor adunării generale extraordi-
nare a acţionarilor. Documentele, 
materialele informative precum si 
proiectele  de hotărâri  referitoare la 
problemele înscrise pe ordinea de zi 
se pot consulta la sediul societăţii în 
termenul prevăzut de lege. Acţionarii 
se pot prezenta la sedinta în nume 
propriu sau reprezentare pe bază de 
procură specială. Formularele de 
procuri speciale se pot obţine de la 
secretariatul societăţii zilnic între 
orele 10:00-13:00 și vor fi depuse în 
original cu 48 de ore înainte de 
adunare. Acţionarii își pot exercita 
dreptul de vot prin corespondenţă. 
Procedura de vot prin corespondenta 
precum si formularele de vot prin 
corespondenta se pot obține de la 
sediul societății. Formularele de vot 
prin corespondenţă  se vor primi 
până la data de  28.09.2018  ora 12, la 
sediul societăţii în loc. Vidra Jud. 
Ilfov. Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social, au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale, cu condiţia ca fiecare punct 
să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adop-
tare de adunarea generală; și b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale.  Aceste drepturi pot fi exer-
citate numai în scris, transmise prin 
servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice. Acţionarii își pot exercita 
drepturile prevăzut la  lit. a) si lit. b)  
în termen de cel mult 15 zile de la 

data publicării convocării. Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze între-
bări privind punctele de pe ordinea 
de zi a adunării generale. Societatea 
comercială are obligaţia de a 
răspunde la întrebările adresate de 
acţionari. În situaţia neindeplinirii 
condiţiilor statutare și legale de 
cvorum la prima convocare, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor AGROMEC VIDRA 
S.A.  este reconvocată pentru data de 
30.09.2018, cu menţinerea ordinii de 
zi, a orei și locului de desfășurare. 
Prezentul convocator s-a întocmit în 
baza Legii  nr.31/1990 și a Statutului 
societății se va publica în MO al 
României partea a IV-a și în două 
ziare. Procedura de consolidare a 
valorii nominale a acțiunilor 
AGROMEC Vidra SA: Întrucât 
valoarea nominală consolidată a unei 
acțiuni AGROMEC Vidra S.A. 
urmează să devină 500 lei urmând ca, 
a) fiecare acționar ale cărui acțiuni 
rezultate prin consolidare nu au o 
valoare totală multiplu de 500 lei are 
dreptul să opteze între: -întregirea 
unei acțiuni prin aport în numerar 
până la valoarea de 500 lei; -restitu-
irea de către societate a aportului 
pentru acțiunile vechi rămase necon-
solidate a căror valoare totală este 
mai mică de 500 lei. b) termenul de 
opțiune este de 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial a hotă-
rârii Adunării Generale Extraordi-
nare privind consolidarea valorii 
nominale a acțiunii; c) opțiunea 
pentru întregirea unei acțiuni consoli-
date se va manifesta prin efectuarea 
vărsământului în contul IBAN: RO04 
RZBR 0000 0600 0066 7778 deschis 
pe numele societății la banca 
Raiffeisen BANK sau la caseria 
societății; Acționarii care au dobândit 
acț iuni  în  per ioada în  care 
AGROMEC Vidra SA prin  tranzac-
ționare pe piața reglementată, vor 
prezenta prețul mediu de cumpărare 
acțiuni pentru toate acțiunile în 
cauză; funcție de acest preț se va 
determina impozitul pe profitul 
realizat.  d) Lipsa vărsământului în 
cele 30 de zile, echivalează cu opți-
unea acționarului de a i se plăti restul 
de acțiuni vechi care au valoarea 
totală mai mică de 500 lei; e) Acțio-
narii care în urma procedurii de 
consolidare nu dețin cel puțin o 
acțiune cu valoarea nominală de 500 
lei pierd calitatea de acționar. f) 
Proprietarii acțiunilor vechi rămase 
neconsolidate au dreptul la restituirea 
de către societate a aportului lor la 
capitalul social. g) Prețul pe care 
societatea îl va plăti cu titlu de resti-
tuire a aportului pentru acțiunile 
vechi rămase neconsolidate este de 
2,10 lei/acțiune veche, preț stabilit de 
evaluator.  Aceste plăți urmează a fi 
efectuate în 15 zile de la primirea 
cererii de plată. Cererile de plată se 
vor putea depune în perioada de 
opțiune de 30 de zile. Acțiunile conso-
lidate nedistribuite conform prezentei 
proceduri, constituie acțiuni proprii 
ale AGROMEC Vidra SA.

l Administratorul Unic al Societăţii 
GRÎUL S.A., având sediul în Bucu-
rești, strada Irimicului nr.24, sector 2, 
înregistrată la ONRC sub nr.
J40/487/1991, cod fiscal 426 (numită 
în continuare Societatea) constatând 
incidența art.153 indice 24 alin.1 din 
Legea  nr.31 /1990  Convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor Societății GRÎUL S.A. 
(AGEA) în data de 03.10.2018, ora 
15:00 la adresa punctului de lucru al 
societății Grîul S.A. din București, 
Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, 
camera 1, sector 3, pentru toți acțio-
narii înscriși în Registrul Acționarilor 
ținut de Depozitarul Central S.A. 
București la sfârșitul zilei de 
10.09.2018, considerată Dată de 
Referință pentru această adunare. În 
cazul în care la prima convocare 
(data menționată mai sus) nu vor fi 
întrunite condițiile legale de cvorum, 
Adunare Generală Extraordinară a 
Acționarilor se reconvoacă pentru 
data de 04.10.2018, ora 15:00 în 
același loc cu aceeași ordine de zi și 
Dată de Referință. Ordinea de Zi a 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor Societății este urmă-
toarea: 1. Prezentarea adresei DETA 
7336/23.07.2018 transmisă de ASF, 
discutarea situației economico-finan-
ciare a Societății și adoptarea măsu-
rilor/ deciziilor ce se impun conform 
dispozițiilor legale în vigoare, 
respectiv dacă Societate trebuie sau 
nu dizolvată. 2. Aprobarea ca dată de 
înregistrare a zilei de 18.10.2018, în 
conformitate cu dispozițiile legale, și 
a datei de 17.10.2018 ca dată ”ex 
date”. 3. Aprobarea mandatării 
administratorului unic, domnul 
Simor Samuel, cu posibilitate de 
substituire, pentru a încheia și/sau 
semna în numele Societății și/sau al 
Acționarilor Societății hotărârea 
AGEA și pentru a efectua toate 
formalitățile legale pentru înregis-
trarea, publicitatea, raportarea, 
executarea și publicarea acesteia, 
precum și pentru a depune, prelua 
acte și semna în acest scop în numele 
Societății în relația cu R.A. Monitorul 
Oficial, Oficiul Registrului Comer-
țului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul 
Central S.A., precum și în fața 
oricăror alte autorități în scopul 
implementării hotărârii adoptate. *** 
La Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor sunt îndreptățiți 
să participe și își pot exercita dreptul 
la vot numai acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor la Data de 
Referință 10.09.2018, conform preve-
derilor legale și ale Actului Consti-
tutiv, personal, prin reprezentant 
legal în cazul persoanelor juridice sau 
prin reprezentant pe bază de Procură 
specială ori pot vota prin corespon-
dență. Accesul acționarilor îndreptă-
țiți să participe la AGEA este permis 
prin simpla probă a identității aces-
tora făcută, în cazul acționarilor 
persoane fizice, cu actul de identitate 
și în cazul persoanelor juridice și al 
acționarilor persoane fizice reprezen-
tate cu împuternicirea/procura 
specială dată reprezentantului legal 
însoțită de actul de identitate al aces-
tuia. În cazul acționarilor persoane 
juridice sau a entităților fără persona-
litate juridică, calitatea de reprezen-
tant legal se constată în baza listei 
acționarilor de la Data de Referință, 
primită de la Depozitarul Central 
S.A. și actul de identitate al reprezen-
tantului legal. În situația în care, 
Registrul Acționarilor la Data de 
Referință nu conține date referitoare 
la calitatea de reprezentant legal, 
această calitate se dovedește cu un 
certificat constatator eliberat de 
Registrul Comerțului,prezentat în 
original sau copie conformă cu origi-
nalul, emis cu cel mult 30 de zile 
înainte de data publicării convocato-

rului AGEA. Acționarii care nu au 
capacitate de exercițiu precum și 
persoanele juridice pot fi reprezentați 
prin reprezentanții lor legali, care la 
rândul lor pot da împuternicire altor 
persoane. Acționarii, persoane fizice 
sau juridice, înregistrați la Data de 
Referință pot fi reprezentați în 
AGEA și prin alte persoane decât 
acționarii, pe baza unei împuterniciri 
speciale. Pentru acest tip de vot 
trebuie utilizate formularele de împu-
ternicire specială, care vor fi puse la 
dispoziție începând cu data de 
03.09.2018, la cerere, în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 12:00–14:00 la 
punctul de lucru al societății Grîul 
S.A. din București, Șoseaua Mihai 
Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 
3 sau o împuternicire generală întoc-
mită în conformitate cu prevederile 
Regulamentului ASF nr. 5/2018. 
Acționarii vor completa și semna 
împuternicirile speciale în trei exem-
plare originale: unul pentru acționar, 
unul pentru reprezentant și unul 
pentru Societate. Exemplarul pentru 
Societate, completat și semnat, se 
depune personal sau se transmite: i. 
Prin orice formă de curierat în 
original împreună cu documentele 
însoțitoare la adresa punctului de 
lucru al societății Grîul S.A. din 
București, Șoseaua Mihai Bravu 
nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, 
astfel încât să poată fi înregistrat la 
Societate cel târziu până la data de 
01.10.2018, ora 10:00, sub sancțiunea 
pierderii dreptului de vot; ii. Prin 
e-mail, cu semnătură electronică 
extinsă încorporată conform legii 
nr.455/2001 privind semnătura elec-
tronică, la adresa office.griul@gmail.
com, cel târziu până la data de 
01.10.2018, ora 10:00 sub sancțiunea 
pierderii dreptului de vot. Societatea 
va accepta o împuternicire generală 
pentru participarea și votarea în 
cadrul AGEA, dată de un acționar, în 
calitate de client, unui custode definit 
conform art.92 pct.(11) din Legea 
nr.24/2017, cu modificările și comple-
tările ulterioare, sau unui avocat, fără 
a solicita alte documente suplimen-
tare referitoare la respectivul acți-
onar, dacă împuternicirea generală 
respectă prevederile art.205 din 
Regulamentul ASF nr.5/2018, este 
semnată de respectivul acționar și 
este însoțită de o declarație pe proprie 
răspundere dată de reprezentantul 
legal al custodelui sau de avocatul 
care a primit împuternicirea gene-
rală, din care să reiasă că: i. Împuter-
nicirea este acordată de respectivul 
acționar, în calitate de client, interme-
diarului sau, după caz, avocatului; 
ii.Împuternicirea generală este 
semnată de acționar, inclusiv prin 
atașare de semnătură electronică 
extinsă, dacă este cazul. Declarația 
dată de reprezentantul legal al custo-
delui sau de avocatul care a primit 
împuternicirea de reprezentare prin 
împuternicirea generală trebuie 
depusă la Societate, în original, 
semnată și după caz ștampilată, o 
dată cu împuternicirea generală, cel 
târziu cu 48 de ore anterior AGEA, în 
cazul primei utilizări. Acționarii pot 
acorda o împuternicire generală vala-
bilă pentru o perioadă care nu va 
depăși trei ani, permițând reprezen-
tantului desemnat să voteze în toate 
aspectele af late în dezbaterea 
adunării generale a acționarilor 
Societății cu condiția ca împuterni-
cirea generală să fie acordată de către 

acționar, în calitate de client, unui 
custode definit conform art.92 pct.
(11) din Legea nr.24/2017sau unui 
avocat. Acționarii nu pot fi reprezen-
tați în AGEA, pe baza unei împuter-
niciri generale, de către o persoană 
care se află într-o situație de conflict 
de interese, în conformitate cu dispo-
zițiile art.92 punct (15) din Legea nr. 
24/2017. Împuternicirile generale se 
depun la Societate până la data de 
01.10.2018, ora 10:00, cuprinzând 
mențiunea conformității cu origi-
nalul, sub semnătura reprezentan-
tului. Votul prin corespondență: 
Acționarii au posibilitatea de a vota 
prin corespondență anterior AGEA, 
prin utilizarea buletinelor de vot prin 
corespondență puse la dispoziție de 
Societate. Modelele formularelor de 
buletin de vot prin corespondență vor 
fi disponibile începând cu data de 
03.09.2018, la cerere, în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 12:00–14:00  la 
adresa punctului de lucru al societății 
Grîul S.A. din București, Șoseaua 
Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, 
sector 3. Sub sancțiunea pierderii 
dreptului de vot, buletinele de vot 
prin corespondență completate și 
semnate de acționari, împreună cu 
toate documentele însoțitoare, se 
transmit la adresa punctului de lucru 
al societății Grîul S.A. din București, 
Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, 
camera 1, sector 3, pentru a fi înregis-
trate până la data de 01.10.2018, ora 
10:00, astfel: (i) Prin orice formă de 
curierat– buletinul de vot prin cores-
pondență, în original, pe suport de 
hârtie; (ii) Prin e-mail cu semnătura 
electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică la adresa 
office.griul@gmail.com; Buletinul de 
vot prin corespondență se transmite 
împreună cu următoarele documente: 
(i) În cazul acționarilor persoane 
fizice solicitările trebuie să fie însoțite 
de o copie a actului de identitate; (ii) 
În cazul acționarilor persoane juri-
dice, trebuie să fie însoțit de docu-
mente care atestă înscrierea 
informației privind reprezentantul 
legal la Depozitarul Central S.A., 
precum și copia actului de identitate 
al reprezentantului legal. În situația 
în care, Registrul Acționarilor la Data 
de Referință nu conține date referi-
toare la calitatea de reprezentant 
legal, această calitate se dovedește cu 
un certificat constatator eliberat de 
Registrul Comerțului, prezentat în 
original sau copie conformă cu origi-
nalul, emis cu cel mult 30 de zile 
înainte de data publicării convocato-
rului AGEA. În cazul în care, acțio-
narul care și-a exprimat votul prin 
corespondență, participă personal 
sau prin reprezentant la AGEA, votul 
exprimat prin corespondență va fi 
anulat. În acest caz va fi luat în consi-
derare doar votul exprimat personal 
sau prin reprezentant. Dacă persoana 
care reprezintă acționarul prin parti-
cipare personală la AGEA este alta 
decât  cea care a exprimat votul prin 
corespondență, atunci pentru valabi-
litatea votului aceasta va prezenta la 
adunare o revocare scrisă a votului 
prin corespondență semnată de acți-
onar sau de reprezentantul care a 
exprimat votul prin corespondență. 
Acest lucru nu este necesar dacă acți-
onarul sau reprezentantul legal al 
acestuia este prezent la AGEA. 
Dreptul acționarilor de a introduce 
noi puncte pe Ordinea de Zi și de a 
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face propuneri de Hotărâri pentru 
punctele existente sau propuse spre a 
fi incluse pe Ordinea de Zi: Potrivit 
dispozițiilor art.117 indice 1 alin.(1) 
din Legea nr.31/1990, ale art.92 alin.
(3) din Legea nr.24/2017 și ale art.189 
din Regulamentul ASF nr.5/2018, 
unul sau mai mulți acționari repre-
zentând, individual sau împreună, cel 
puțin 5% din capitalul social al Socie-
tății, pot solicita Administratorului 
Unic al Societății introducerea unor 
puncte suplimentare pe Ordinea de 
Zi a AGEA și/sau prezentarea de 
proiecte de Hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe Ordinea de Zi a AGEA. Punctul/ 
punctele solicitate a fi introduse pe 
Ordinea de Zi trebuie să fie însoțite 
de o justificare și/sau de un proiect de 
Hotărâre propus spre adoptare. 
Propunerile trebuie transmise și înre-
gistrate la adresa punctului de lucru 
al societății Grîul S.A. din București, 
Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, 
camera 1, sector 3, prin orice formă 
de curierat, cu confirmare de primire, 
până cel târziu la data de 17.09.2018, 
ora 10:00, în original, semnate și, 
după caz ștampilate de către acțio-
nari sau reprezentanții legali ai aces-
tora. Dreptul acționarilor de a adresa 
întrebări referitoare la Ordinea de Zi: 
Acționarii pot adresa întrebări Socie-
tății, printr-un înscris care va fi 
transmis și înregistrat la  adresa 
punctului de lucru din București, 
Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, 
camera 1, sector 3, prin orice formă 
de curierat, cu confirmare de primire, 
până cel târziu la data de 17.09.2018, 
ora 10:00, în original, semnat și după 
caz, ștampilat de către acționari sau 
reprezentanții legali ai acestora. 
Înscrisul cuprinzând întrebările 
trebuie să fie însoțit: (i) În cazul acți-
onarilor persoane fizice solicitările 
trebuie să fie însoțite de o copie a 
actului de identitate; (ii) În cazul 
acționarilor persoane juridice, trebuie 
să fie însoțit de documente care 
atestă înscrierea informației privind 
reprezentantul legal la Depozitarul 
Central S.A., precum și copia actului 
de identitate al reprezentantului 
legal. În situația în care, Registrul 
Acționarilor la Data de Referință nu 
conține date referitoare la calitatea 
de reprezentant legal, această calitate 
se dovedește cu un certificat consta-
tator eliberat de Registrul Comerțu-
lui,prezentat în original sau copie 
conformă cu originalul, emis cu cel 
mult 30 de zile înainte de data publi-
cării convocatorului AGEA. Socie-
tatea va răspunde în cadrul lucrărilor 
AGEA. Documentele aferente 
AGEA. Începând cu data de 
03.09.2018, în fiecare zi lucrătoare, 
între orele 12:00–14:00, convocatorul, 
textul integral al documentelor și 
materialelor informative referitoare 
la punctul de pe Ordinea de Zi, vor 
putea fi consultate la punctul de 
lucru al societății Grâul S.A. din 
București, Șoseaua Mihai Bravu 
nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, în 
urma cererii acționarilor care înain-
tează o cerere scrisă în acest sens.

LICITAȚII  
l Primăria Comunei Movileni, 
județul Olt, organizează licitație 
publ ică deschisă în data de 
15.10.2018, la ora 13.00, pentru 
concesionare spațiu în suprafaţă de 

268,8mp și teren în suprafață de 
306mp, proprietate publică, situate în 
localitatea Movileni, jud.Olt. Data-li-
mită pentru depunerea ofertelor: 
12.10.2018, ora 14.00. Relații la sediul 
Primăriei  Movileni ,  te l . /fax: 
0249.482.024.

l Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, str. 
A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, număr 
de înmatriculare la Registrul Comer-
ţului J18/311/2012, C.U.I. 30267310, 
organizează în data de 14.09.2018, 
ora 11:00, licitatie publica deschisa cu 
calificare, cu strigare, competitivă, 
pentru fiecare reper, pentru vanzarea 
de „locomotive”. Bunurile (5 locomo-
tive de la ELCFU Motru) si preturile 
de pornire sunt prezentate in Anexa 
la Regulament. Documentaţia de 
valorificare (Regulament, proiect de 
contract si formulare) se poate 
procura doar in baza unei solicitari 
transmise la adresa e-mail iustin.
stiuca@ceoltenia.ro, persoana de 
contact: Iustin Marian Stiuca, tel: 
0372819765. Data limită de depunere 
a ofertelor  este 14.09.2018, ora 09:00.

l Office General Construct SRL-in 
faliment prin lichidator judiciar Via 
Insolv SPRL scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in bloc pornind de la 
valuarea de vanzare fortata, ince-
pand cu data de 07.09.2018, ora 
14.30, apartament 2 camere situat in 
Mamaia, careul c1, lot 7, et.7, ap. 50, 
jud. Constanta, nr. Cadastral 226897-
C1-U54, inscris in cartea funciara nr. 
146757 a localitatii Constanta, apar-
tament 2 camere situat in Mamaia, 
careul c1, lot 7, et.7, ap. 51, jud. 
Constanta, nr. Cadastral 226897-C1-
U55, inscris in cartea funciara nr. 
146759 a localitatii Constanta, apar-
tament 2 camere situat in Mamaia, 
careul c1, lot 7, et.7, ap. 52, jud. 
Constanta, nr. Cadastral 226897-C1-
U56, inscris in cartea funciara nr. 
146761 a localitatii Constanta, apar-
tament 2 camere situat in Mamaia, 
careul c1, lot 7, et.7, ap. 53, jud. 
Constanta, nr. Cadastral 226897-C1-
U57, inscris in cartea funciara nr. 
146763 a localitatii Constanta.
Vanzarea se va face in bloc pornind 
de la valoarea de vanzare fortata de 
1.229.925,00 lei fara TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar 
și vor depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjudecării 
vânzarile vor fi reluate în zilele de 
14.09.2018, 21.09.2018, 28.09.2018, 
respectiv 05.10.2018 la aceleasi ore la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l SC Corydob Impex SRL,  societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie a 
urmatoarelor bunuri mobile aflate in 
patrimoniul debitoarei, si anume: 
autoutilitara Peugeot Boxer, an fabri-
catie 2000, la pretul de 2.625 lei, 
mobilier birou la pretul de 215 lei, 
rezervor bazin la pretul de 11.050 lei, 
distribuitor pompa la pretul de 3.000 
lei. Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare si aprobat  de 
A d u n a r e a  C r e d i t o r i l o r  d i n 
09.01.2017. Sedintele de licitatii vor 

avea loc pe data de: 06.09.2018, 
11.09.2018, 13.09.2018, 18.09.2018, 
19.09.2018, 20.09.2018, 25.09.2018, 
26.09.2018, 27.09.2018, 02.10.2018, 
03.10.2018, 04.10.2018, 09.10.2018, 
10.10.2018, 11.10.2018, 16.10.2018, 
17.10.2018, 18.10.2018, 22.10.2018, 
23.10.2018, orele 13.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 
7B. Relatii suplimentare la telefon  
0344104525.

l JUST INSOLV SPRL anunta 
vanzarea la licitaţie publică a bunu-
rilor af late in patrimoniul SC 
CANAP DISTRIBUTION SRL, 
respectiv: aparat sudura TM 315 
ECO la pretul de 3000 lei, generator 
curent monofazic NT 7000 la pretul 
de 250 lei. Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 
24.10.2017, pretul de pornire al licita-
tiei fiind in conformitate cu regula-
mentul de valorificare a bunurilor. 
Licitaţiile publice vor avea loc pe 
data de 06.09.2018, 11.09.2018, 
13.09.2018, 18.09.2018, 20.09.2018, 
25.09.2018, 27.09.2018, 02.10.2018, 
04.10.2018, 09.10.2018, 10.10.2018, 
12.10.2018, 16.10.2018, 18.10.2018, 
23.10.2018, 25.10.2018, 30.10.2018, 
01.11.2018, 06.11.2018, 08.11.2018 
orele 12.30 în Ploiești, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud 
Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525.

l SC Koptimmo Imob SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a urmatorului 
activ: Proprietate imobiliara indus-
triala C1 – Depozit (sc = 2176 mp) si 
teren intravilan aferent in suprafață 
de 2500 mp, situate in Ploiești, Șos. 
Ploiești - Târgoviște, km 8, Prahova, 
înscrise în CF a Mun. Ploiești nr. 
126464, la pretul de 1.482.600 lei. 
Licitaţia are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 23.08.2018 
si conform caietului de sarcini, ce 
poate fi achizitionat de la sediul lichi-
datorului la pretul de 2000 lei fara 
TVA. Garantia de participare la lici-
tatie este 10% din pretul de pornire. 
Licitatiile vor avea loc pe data de: 
12.09.2018 si 19.09.2018 orele 13.00, 
la sediul lichidatorului judiciar în 
Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii 
suplimentare 0344104525.

l SC Koptimmo Imob SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a urmatorului 
activ: Proprietate imobiliara indus-
triala C10 – Depozit + birouri (su = 
1664,80 si casa scarii su = 362,49 
mp) si teren intravilan aferent in 
suprafață de 2515 mp, situate in 
Ploiești, Șos. Ploiești - Târgoviște, 
km 8, Prahova, înscrise în CF a 
Mun. Ploiești nr. 133408, la pretul de 
3.084.500 lei. Licitaţia are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
23.08.2018 si conform caietului de 
sarcini, ce poate fi achizitionat de la 
sediul lichidatorului la pretul de 
2000 lei fara TVA. Garantia de 
participare la licitatie este 10% din 
pretul de pornire. Licitatiile vor avea 
loc pe data de: 12.09.2018 si 
19.09.2018 orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar în Ploiești, str. 
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B, jud Prahova. Relaţii suplimen-
tare 0344104525.

l Anunț de participare la licitație 
pentru concesiune de bunuri proprie-
tate publică în baza OU Nr. 54/2006. 
1. Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna 
Ileanda, 1 Decembrie 1918 nr 43, 
Ileanda, judeţul Sălaj, telefon 
0260648607, fax 0260648607, e-mail 
prim.ileanda@gmail.com. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul conce-
siunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Concesionarea supra-
feței de 2010mp teren, situat în intra-
vilanul localității Ileanda, comuna 
Ileanda, jud. Sălaj, nr. cadastral 
50909, având ca vecini : la N: Valea 
Ilenzii, la S: Demian Octavian, la V: 
drum, la E: Musca Mircea. Terenul se 
află cuprins în Anexa nr. 34 la HG 
966/2002 privind inventarierea bunu-
rilor care aparțin domeniului public 
al Comunei Ileanda. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Documentația de atribuire care 
conține și caietul de sarcini se poate 
procura de la Biroul Achiziții Publice 
din cadrul Comunei Ileanda. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Se poate intra în 
posesia documentației de atribuire și 
a caietului de sarcini, conform OU 
54/2006, art. 20 alin. 2 lit. b, punerea 
la dispoziția persoanei interesate care 
a înaintat o solicitare în acest sens a 
unui exemplar din documentația de 
atribuire, pe suport hârtie și/sau pe 
suport magnetic. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Biroul 
Achiziții Publice din cadrul Comunei 
Ileanda, strada 1 Decembrie 1918 
nr.43, loc. Ileanda, județul Sălaj. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul ,  potr iv i t  preveder i lor 
OUG54/2006: Documentația de atri-
buire care include și caietul de sarcini 
se poate procura gratuit. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
26/09/2018, Ora 14:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: În documentația de 
atribuire care include si caietul de 
sarcini este redat explicit modul cum 
trebuie formulată oferta. 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
02/10/2018, Ora 16:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Biroul 
Achiziții Publice din cadrul Comunei 
Ileanda, strada 1 Decembrie 1918 nr. 
43, loc. Ileanda, județul Sălaj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta 
se va depune într-un singur exemplar, 
în două plicuri sigílate, unul exterior 
și unul interior. 5. Data și locul la care 
se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 03/10/2018, 
Ora 10:00, în biroul Viceprimar din 
cadrul Comunei Ileanda, strada 1 
Decembrie 1918 nr. 43, județul Sălaj. 
6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Sălaj, str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 12, oraș Zalău, județul 
Sălaj, tel: 0260-611.085, fax: 0260-
611.551, e-mail: trsj@just.ro. Plân-

gerea prealabilă se adresează 
autorității publice în termen de 30 de 
zile de la data comunicării actului 
contestat. Acțiunea în justiție se 
introduce la secția de contencios 
administrativ a tribunalului în a 
cărui jurisdicție se află sediul conce-
dentului. Împotriva hotărârii tribu-
nalului se poate declara recurs la 
secția de contencios administrativ a 
curții de apel, conform prevederilor 
legale. 7. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 27/08/2018, 
persoană de contact Goron Maria tel 
0758093263. Anuntul a fost publicat 
in monitorul oficial al româniei 
partea a vi-a, nr. 152 din 28.08.2018.

l Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva cu sediul in Bucuresti, 
sector 2, str. Petricani nr. 9A prin 
Direcţia silvică Sălaj, cu sediul în 
Zalău, str. Tipografilor, nr. 1, jud. 
Sălaj, CUI 13734491, telefon 0260-
631170, fax 0260-633331, organi-
zează în data de 17.09.2018, orele 
10:00, la sediul Direcţiei silvice Sălaj, 
licitaţie publică cu strigare, în 
vederea vânzării activului denumit 
,,Locuință Cantonală Jibou’’. 
Clădirea, având suprafața construită 
de 100 mp, este situată pe str. Băilor, 
oraș Jibou, jud. Sălaj.  Terenul cu 
suprafaţa de 200 mp este proprie-
tatea Statului Român, cu drept de 
administrare operativă în favoarea 
Direcţiei Silvice Sălaj. Terenul 
aferent construcţiei în suprafaţă de 
200 mp, nu va face obiectul vânzării, 
acesta urmând să fie concesionat pe o 
perioada  de 49 ani după vânzarea 
construcţiei, în termen de maxim 10 
zile lucrătoare de la data încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare a 
activului. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la nr. de telefon 0260631170, 
persoană de contact ing. Muresan 
Vlad. Cererile de participare la lici-
tatie vor depune la sediul Direcţiei 
silvice Sălaj. Termenul limita pentru 
depunerea documentelor necesare 
inscrierii la licitatie este data de 
13.09.2018, orele 16:00. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 35900 lei 
fără TVA. Metoda de vanzare a acti-
vului „ Locuință Cantonală Jibou” 
este prin licitație publică deschisă cu 
strigare. Garanţia de participare este 
de 1795 lei, iar taxa de participare de 
100 lei, fără TVA. Locul desfasurarii 
licitatiei este Direcţia silvică Sălaj, cu 
sediul în Zalău, str. Tipografilor, nr. 1, 
jud. Sălaj in data de 17.09.2018 orele 
10:oo pentru IMM-uri si orele 11:00 
pentru persoanele fizice si juridice. 
Documentele necesare inscrierii la 
licitatie sunt urmatoarele: a) Cererea 
de inscriere la licitatie, cu specificarea 
activelor pentru care liciteaza; b) 
Documentele care certifica identi-
tatea si calitatea ofertantului; c) 
Imputernicirea acordata reprezen-
tantului ofertantului (daca este 
cazul); d) Dovada achitarii garantiei 
si taxei de participare. Documentele 
care certifica identitatea si calitatea 
ofertantului sunt urmatoarele: a) 
Pentru persoanele juridice romane: 1. 
copie de pe certificatul de inmatricu-
lare eliberat de oficiul registrul 
comertului, de pe actul constitutiv, 
inclusiv toate actele aditionale rele-
vante, si de pe certificatul de inregis-
trare fiscala; 2. scrisoare de bonitate 
financiare, eliberata de o societate 
bancara romana; 3. dovada privind 
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achitarea obligatiilor fiscale, prin 
prezentarea unui certificat de atestare 
fiscala eliberat de organul fiscal 
competent, insotit de ordinele de 
plata prin care s-a efectuat plata 
obligatiilor inscrise in certificat; 4. 
declaratia pe propria raspundere ca 
nu se afla in reorganizare judiciara 
sau faliment; b) pentru persoanele 
juridice straine: 1. actul de inmatricu-
lare a societatii comerciale straine; 2. 
scrisoare de bonitate financiara, elibe-
rata de o banca straina cu care o 
banca romana are relatii de corespon-
denta; 3. declaratie pe propria 
raspundere ca nu se afla in reorgani-
zare judiciara sau faliment. c) pentru 
comercianti, persoane fizice sau 
asociatii familiale: copie de pe actul 
de identitate si de pe autorizatia de 
functionare eliberata de autoritatea 
competenta sau de pe actul legal de 
constituire, dupa caz, precum si certi-
ficatul de atestare fiscala eliberat de 
organul fiscal competent; d) pentru 
persoanele fizice romane: copie de pe 
actul de identitate si de cazier judi-
ciar; e) pentru persoanele fizice 
straine: copie de pe pasaport si certifi-
catul de cazier judiciar; Documen-
taţia pentru licitaţie se poate procura 
de la sediul Direcţiei Silvice Sălaj, 
începând cu data de 31.08.2018. 
Costul acesteia este de 25 lei, cu TVA 
inclus. Intreprinderile mici si  mijlocii 
au prioritate la cumpararea activului 
supus vanzarii, pentru ele organizan-
du-se prima licitatie, urmand ca in 
acceasi zi sa se mai organizeze o lici-
tatie daca activul a ramas neadju-
decat de catre IMM-uri.

l Debitorul SC Marinos Construct 
SRL societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Teren 
situat în intravilanul comunei Blejoi, 
sat Ploieștiori, Tarlaua 19, județ 
Prahova, având suprafața de 1.000 
mp. Prețul de pornire al licitației este 
de 16.000,00 Euro exclusiv TVA.  
2.Teren situat în intravilanul comunei 
Blejoi, Parcela Cc 104/12, Cc 104/13, 
Tarlaua 16, județul Prahova, având 
suprafața de 1.835mp. Prețul de 
pornire al licitației este de  64.225,00 
Euro exclusiv TVA. 3.Teren situat în 
intravilanul Mun. Ploiești, Str. A. T. 
Laurian, Jud. Prahova, în suprafață 
totală din măsurători  de 117 mp.
(suprafață din acte de 130 mp). 
Prețul de pornire al licitației este de 
6.435,00 Euro exclusiv TVA. Prețul 
caietului de sarcini pentru imobilele 
aflate în proprietatea SC Marinos 
Construct SRL este de 1.000,00 lei 
exclusiv TVA. Pentru imobilul de la 
poziția nr. 1 (unu) prețul de pornire al 
licitației reprezintă 20% din valoarea 
de piață exclusiv TVA din Raportul 
de evaluare; Pentru imobilul de la 
poziția nr. 2 (doi) prețul de pornire al 
licitației reprezintă 70% din valoarea 
de piață exclusiv TVA din Raportul 
de evaluare. Pentru imobilul de la 
poziția nr. 3 (trei) prețul de pornire al 
licitației reprezintă 50% din valoarea 
de piață exclusiv TVA din Raportul 
de evaluare. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consemnarea în 
contul nr. RO91 FNNB 0051 0230 
0947 RO02  deschis la  Credit Europe 
Bank, Sucursala Ploiești, până la 
orele 14.00 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achiziți-
onarea până la aceeași dată a Caie-
telor de sarcini și a Regulamentelor 

de licitație pentru proprietățile imobi-
liare și pentru autoturism, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru propri-
etățile imobiliare prima ședință de 
licitație a fost stabilită în data de  
06.09.2018 ora 11.00, iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi 
în data de 20.09.2018; 04.10.2018; 
18.10.2018; 01.11.2018; 15.11.2018 
ora 11.00. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro 

l Debitorul Marisia Construct SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Autoutilitară 
Volkswagen, tip/varianta Transporter, 
nr. înmatriculare BZ-08-PDG, an 
fabricație 2004, preț pornire licitație 
-3.400,00 Euro exclusiv TVA; -Prețul 
Regulamentului de licitație pentru 
autoturisme și mijloacele fixe este de 
500,00 Lei exclusiv TVA.  -Prețul de 
pornire al licitaților pentru autoutili-
tară aparținând Marisia Construct 
SRL reprezintă 100% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO19 BREL 0002 
0018 2230 0100 deschis la Libra 
Internet Bank -Suc. Ploiești până la 
orele 14.00 am din preziua  stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din prețul 
de pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietului de 
sarcini și Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru imobile, autoturisme, 
mijloacele fixe și obliectele de inventar, 
prima ședință de licitație a fost fixată 
în data de 10.09.2018, ora 10:00, iar 
dacă bunul nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de licitații 
vor fi în data de 17.09.2018; 
24.09.2018; 01.10.2018; 08.10.2018, ora 
11.00. Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Cuptoarelor , Nr. 4, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Debitorul Ungureanu Instalcom 
SRL” societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Proprietate 
imobiliară, constituită din teren având 
suprafața de 2.452,00 mp. și clădire 
edificată pe acesta în regim parter și 
etaj, având suprafața construită de 
169,18 mp. din care suprafață utilă de 
135,51mp., înscris în Cartea funciară 
nr. 6505 Mun. Ploiești, sub nr. cadas-
tral 6621, situat în Mun. Ploiești, Str. 
Drumul Serii, Nr.22, Județ Prahova. 
Prețul de pornire al licitației este de 
60.518,15 Euro exclusiv TVA; 2.Alte 
mijloace fixe și obiecte de inventar, 
aparținând SC Ungureanu Instalcom 

SRL a căror valoare de piață este de 
36.850,40 Lei exclusiv TVA. Prețul 
caietului de sarcini pentru imobilele 
aflate în proprietatea SC Ungureanu 
Instalcom SRL este de 1.000 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al 
licitației pentru proprietatea imobi-
liară, reprezintă 35% din valoarea de 
piață exclusiv TVA prezentată în 
Raportul de evaluare. -Prețul de 
pornire al licitației pentru mijloacele 
fixe și obiectele de inventar reprezintă 
40% din valoarea de piață exclusiv 
TVA prezentată în raportul de 
evaluare pentru fiecare bun în parte 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul nr. 
RO79 BFER 1400 0000 8181 RO01 
deschis la Banca Comercială Fero-
viară -Sucursala București până la 
orele 14.00 am din preziua stabilită 
ședinței de licitație a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; -achi-
ziționarea până la aceeași dată a 
Caietelor de sarcini și a Regulamen-
telor de licitație pentru proprietățile 
imobiliare, pentru mijloacele fixe și 
obiectele de inventar, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru proprietatea 
imobiliară, mijloacele fixe și obiectele 
de inventar prima ședință de licitație a 
fost fixată în data de  10.09.2018, ora 
12.00 iar dacă bunurile nu se adjudecă 
la această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data de 24.09.2018; 
08.10.2018; 22.10.2018; 05.11.2018 ora 
12.00. Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales de lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44 A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, cu datele de identificare din 
antet, reprezentata prin asociat coor-
donator av. Liscan Aurel, in calitate de 
in calitate de lichidator judiciar al 
Conrad Electric SRL, desemnat prin 
sentinta civila nr. 2078 din data de 
11.04.2017, pronuntata in dosar nr. 
19067/3/2016 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti– Sectia a VII-a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare a bunului 
mobil aflat in proprietatea CONRAD 
ELECTRIC SRL constand in autotu-
rism Toyota Avensis, an fabricatie 
2006, combustibil Benzină, capacitate 
cilindrica 1794 cm3, putere 95 kw, 
stare nefunctionala, culoare GRI, in 
valoare de 2.080 euro exclusiv  TVA. 
Vanzarea bunului mobil apartinand 
societatii falite se va organiza in data 
de 07.09.2018 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul nu se va vinde la termenul de 
licitatie stabilit, se vor mai organiza 
licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul 
de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, 
unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunului, pretul acestuia, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a aces-

tora se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achizitiona 
de la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul caie-
tului de sarcini este de 500 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii supli-
m e n t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a 
tel.021.227.28.81.

l Anunț negociere directă ”Treapturi”. 
1. Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria orașului 
Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 
7, Horezu, judeţul Vâlcea, telefon 
0250860190, fax 0250860481, email 
primaria@orasul-horezu.ro. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul concesi-
unii,  în special descrierea și 
identificarea bunului ce urmează să fie 
concesionat: Concesionarea terenului 
intravilan în suprafață de 1709 mp, 
proprietatea publică a orașului Horezu, 
situat în punctul ”Treapturi” zona 
”Fabrica de stofe mobilă” din orașul 
Horezu, județul Vâlcea în vederea 
construirii ”Platformă industrială – 
Dezvoltare secție de prelucrare lemn” 
de către întreprinzători particulari. 3. 
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Prin cumpărare 
de la Primăria orașului Horezu, camera 
6. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartiment Administrație 
locală din cadrul Primăriei orașului 
Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 
7, camera 6. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, aprobată cu modi-
ficări prin Legea nr. 22/2007: Costul 
este 100 de lei/exemplar. Se va prezenta 
dovada achitării sumei de 100 lei de la 
casieria Primăriei orașului Horezu. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 7/09/2018, Ora 12:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 12/09/2018, Ora 
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria orașului 
Horezu, strada 1 Decembrie numărul 
7, județul Vâlcea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Ofertele trebuie depuse 
în două exemplare, original și copie. 5. 
Data și locul la care este programată 
începerea procedurii de negociere 
directă: 12/09/2018, Ora 11:00, 
Primăria orașului Horezu, strada 1 
Decembrie, numărul 7, camera 6, 
județul Vâlcea. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revoluției 
nr. 1, județul Vâlcea, Telefon (0250)73 
91 20, Fax (0250)73 22 07, adresă emai-
l:tribunalul-valcea@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului negocierii către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 30/08/2018

l Debitorul SC Petroconstruct 
Carpati SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
Proprietate imobiliară Spațiu comer-
cial (parter și subsol) situat în str. 
General Petre Popovăț nr. 29-31, 
sector 6, București, suprafață utilă 
parter 256,42mp, suprafață subsol 
22,12mp +teren în cotă indiviză de 
1/3 din suprafață totală de 779mp, 
conform măsurătorilor cadastrale, 
aparținând SC Petroconstruct 
Carpați SRL. Prețul de pornire al 
licitației pentru proprietatea imobi-
liară este de 168.000 euro. Prețul 
Caietului de sarcini este de 9.000 lei, 
exclusiv TVA. Ședința de licitație a 
fost fixată la data de 13.09.2018, ora 
14.00, la sediul lichidatorului judiciar 
din București, str. Buzești nr.71, etaj 
5, cam. 502-505, sector 1. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO95CE-
CEB31701RON2243676 deschis la 
C E C  B A N K  S A  S u c u r s a l a 
Alexandru Obregia, până la data și 
ora stabilite pentru ședința de lici-
tație, a garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achiziționarea 
până la data și ora stabilite pentru 
ședința de licitație a Caietului de 
sarcini ce se achită prin OP în contul 
nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING BANK – Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului  
judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL 
sau în numerar la sediul lichidato-
rului judiciar din București, Str. 
Buzești nr.71, et.5, sector 1. Toate 
ședințele de licitații se vor desfășura 
la sediul lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzești nr.71, et.5, 
sector 1. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. 

PIERDERI  
l Pierdut atestat transport marfa 
CPC ARR pe numele Ciltu Florian. 
Declar actul nul.

l Pierdut Atestat Transport Marfa pe 
numele Șoldea Gabriel Florin. Se 
declara nul.

l Pierdut ștampila cu sigla Orange, 
număr 207, aparținând SC Orange 
România SA, sucursala Brașov.

l Costa Brava SRL, cu sediul: com. 
Budacu de Jos, sat Budacu de Jos, 
jud.  Bistr i ţa-Năsăud,  avand 
J/06/734/2007, CUI 22205325, repre-
zentat prin Asociat Dan Nicoleta, 
declar pierdut certificat de inregistrare 
al societatii “Costa Brava” SRL, 
avand seria B NR.3102035. Declar 
nul.

l SC Hefrox Curier SRL –D cu sediul 
în București, sector 6, str. General Ioan 
Culcer nr. 6 cu J40/7070/2017, CUI 
37578942 pierdut certificat de înregis-
trare și certificat constatator pentru 
sediul social. Îl declar nul.

l SC Mens Services SRL, cu sediul în 
București, sector 3 str. Fetiţelor nr. 12, 
J40/15359/1994, CUI 6079357, pierdut 
certificat de înregistrare  și certificat 
constatator pentru sediul social. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de membru 
CMDR serie ANY nr. 09 data emiterii 
24.02.2010 Cojocaru Lucia.


