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OFERTE SERVICIU
l SC Trans Grup Agapia SRL 
Sibiu, angajează 20 instalatori apă 
canal, 10 pavatori, 6 operatori 
ut i la je ,  7  dulgheri .  Telefon 
0371.307.458.

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

l SC Enache Morarit  SRL, 
J37/963/1993, CUI: RO4975725, cu 
sediul în Huşi, Calea Basarabiei, 
nr.96B, jud.Vaslui, angajează inginer 
agronom. Condiţiile pe care trebuie 
să le îndeplinească solicitantul sunt: 
-Absolvent studii superioare speciali-
zare agronomie; -Experienţă în 
domeniu de minim 2 ani; -Permis de 
conducere categoria B; -Cunoştinţe 
limba engleză, rusă; -Cunoştinţe MS 
Office (World, Excel). Persoanele 
interesate vor depune cererile de 
angajare, însoţite de curriculum 
vitae în format european, la sediul 
societăţii, program zilnic, între 8.00-
16.00. Relaţii suplimentare pot fi 
furnizate la numărul de telefon: 
0335.426.839 sau la sediul societăţii

l Primăria Comunei Pocola anunță 
organizarea concursului pentru 
ocuparea  funcției contractuale  
vacante  de muncitor (operator apă), 
în cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Comunei Pocola  în 
data de 27 septembrie 2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei  Pocola. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul Primăriei Comunei  Pocola 
până la data de  19 septembrie, orele 
16.00. Probele stabilite pentru 
concurs  sunt  selectarea dosarelor , 
proba scrisă în data de 27 septembrie 
ora 10.00,  şi proba susținerii inter-
viului la sediul Primăriei Pocola. 
Alte informaţii se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Pocola, la nr.tel 
0259.321.896. Condiţii specifice  
pentru participare: 1.Cunoscător al 
limbii române scris şi vorbit; 2.
Vechime  de minim  doi ani; 3.Nu a 
fost condamnata pentru savarsirea 
de infractiuni.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
27.09.2018 orele 10.00 proba scrisă şi 
în data de 04.10.2018, interviul 
pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale de conducere, perioadă 
nedeterminată de: Director- Direcția 
Administrația Piețelor şi a Oborului 
A Municipiului Dorohoi. Principa-
lele cerinţe  obligatorii de participare 
la concurs; - Să îndeplinească condi-
țiile generale conform art. 3 al Regu-
lamentului - cadru aprobat  prin 
HGR 286/2011, modificată şi 

completată prin HGR  1027/2014, - 
Studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diploma de licență sau 
similar; - Vechime în specialitatea 
studiilor: minim 7 ani. Dosarele de 
înscriere se pot depune la Comparti-
mentul resurse umane, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului, rspectiv până pe 
data de  04.10.2018, între orele 8:00 
- 16:00. Pentru relaţii suplimentare 
vă puteţi adresa la Compartimentul  
resurse umane, din cadrul Primăriei 
Municipiului Dorohoi sau la tel. 
0231/610133, interior 113.

l Comuna Dorna Candrenilor cu 
sediul în localitatea Dorna Candre-
nilor, numărul 85 judeţul Suceava 
organizează concurs conform Legii 
nr. 188/1999 pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante, de: Consilier, 
clasa I gradul profesional superior 
funcţie publica de execuţie la 
Compartimentul Cadastru urba-
nism, fond funciar, derulare 
proiecte, achiziții publice  din 
aparatul de specialitate al prima-
rului comunei Dorna Candrenilor; 
(Număr posturi)-1. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
comunei Dorna Candrenilor, judeţul 
Suceava, astfel: - Proba scrisă în 
data de 1.10.2018, ora 10,00; 
-Interviu în data de 3.10.2018, ora 
10,00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: - Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă  sau echivalentă; 
-vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului:7 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Primăriei comunei Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava. 
Relaţii suplimentare si coordonatele 
de contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: La sediul instituție: 
Primăria comunei Dorna Candre-
nilor, judeţul Suceava. Persoana de 
contact: Candrea Irina Speranța - 
s e c r e t a r  c o m u n ă  t e l e f o n /
fax:0230/575005 E-mail: prima-
riadc@yahoo.com.

l Anunț de participare pentru anga-
jare expert contabil. 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 lichidator judiciar al 
debitoarei SC Competent Serv SRL 
– în faliment, cu sediul în localitatea 
Drobeta Turnu Severin, str. Walter 
Mărăcineanu, nr. 110, jud. Mehedinţi, 

cod unic de identificare fiscală 
6098138, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J25/932/1994, în 
temeiul dispozițiilor art. 23 din Legea 
85/2006 angajeaza contabil autorizat 
pentru efectuarea operațiunilor de 
evidență contabilă ale debitoarei Sc 
Competent Serv SRL. Lichidatorulju-
diciar precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea operatiunilor de 
evidenta contabila trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat pentru 
efectuarea procedurilor de evidenta 
contabila (inclusiv cheltuieli cu depla-
sarea, taxe, impozite şi contribuții). 
Ofertele pot fi transmise prin email 
office@consultant-insolventa.ro sau 
direct la sediul din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinți  
până la data de 10.09.2018 orele 
12:00. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL, ec. Popescu Emil.

l Anunț de participare pentru 
angajare expert contabil. 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 lichidator judiciar al 

debitoarei SC Stigo SRL - în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul social in Drobeta Turnu 
Severin, str. Dumitru Gheata nr. 6,bl. 
CPL, sc. 1, et.2, ap.28, jud. Mehe-
dinti,  înregistrată la ORC Mehedinți 
sub nr. J25/389/2003, CUI 15772360, 
J25/294/2011, în temeiul dispozițiilor 
art. 23 din Legea 85/2006 angajeaza 
contabil autorizat pentru efectuarea 
operațiunilor de evidență contabilă 
ale debitoarei Sc Stigo SRL. Lichida-
toruljudiciar precizează faptul că 
ofertele cu privire la efectuarea 
operatiunilor de evidenta contabila 
trebuie să cuprindă: -onorariul soli-
citat pentru efectuarea procedurilor 
de evidenta contabila (inclusiv chel-
tuieli cu deplasarea, taxe, impozite şi 
contribuții). Ofertele pot fi transmise 
prin email office@consultant-insol-
venta.ro sau direct la sediul din Dr. 
Tr. Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinți  până la data de 
10.09.2018 orele 12:00. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, ec. Popescu Emil.

l Spitalul Municipal Urziceni orga-
nizează concurs în baza HG 
286/2011 pentru ocuparea urmă-

toarei funcții contractuale vacante: 
-un post de Asistent Medical Debu-
tant -pe perioadă nedeterminată în 
cadrul Secției de Chirurgie. Condiții 
specifice în vederea participării la 
concurs: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau echi-
valentă în specialitatea de asistent 
medical; -Certificat de membru 
OAMGMAMR însoțit de avizul 
annual; -adeverință pentru partici-
parea la concurs eliberată de 
OAMGMAMR. Calendar desfăşu-
rare concurs: -20.09.2018 ora 15.00 
-data limită depunere dosar; 
-02.10.2018 ora 10.00 -proba scrisă; 
-05.10.2018.ora 10.00 -proba prac-
tică /interviu. Condițiile generale de 
ocupare a posturilor sunt prevăzute 
în art.3 din HG 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Dosarele de concurs vor conține 
documentele prevăzute la art.6 din 
HG. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Informații 
referitoare la organizarea şi desfăşu-
rarea concursurilor, bibliografiile şi 
după caz tematicile, calendarele de 
desfăşurare a concursurilor sunt 
afişate la sediul unității şi pe www.
spitalul-urziceni.ro. Relații supli-
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mentae se obțin la tel. 0243.255.375, 
interior 131.

l Având în vedere prevederile 
Hotărârii Guvernului României 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Primăria 
Comunei Brodina, judeţul Suceava, 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de şef serviciu în cadrul 
Serviciului public de alimentare cu 
apă şi canalizare din comuna 
Brodina. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei Comunei 
Brodina, judeţul Suceava, în data de 

27 septembrie 2018, ora 10.00- proba 
scrisă şi în data de 2 octombrie 2018, 
ora 10.00- interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune la 
sediul Primăriei Comunei Brodina, 
judeţul Suceava, până cel târziu pe 
data de 18 septembrie 2018, ora 
16.00. Condiţiile specifice necesare 
pentru ocuparea postului de şef 
serviciu în cadrul Serviciului public 
de alimentare cu apă şi canalizare 
din comuna Brodina, judeţul 
Suceava, sunt: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalent, respectiv 
studii universitare de licenţă absol-

vite cu diplomă; -minim doi ani 
vechime în muncă dovedită cu 
cartea de muncă sau adeverinţă care 
atestă vechimea în muncă. Condi-
ţiile de participare la concurs şi 
bibliografia stabilită se afişează la 
sediul Primăriei Comunei Brodina, 
judeţul Suceava, pe site-ul Primăriei 
Comunei Brodina: brodina.ro şi pe 
portalul: posturi.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Brodina, judeţul 
Suceava, la doamna Juravle Maria, 
care asigură secretariatul comisiei de 
c o n c u r s ,  l a  n r. d e  t e l e f o n : 
0230.566.522.

l Primăria Oraşului Panciu, cu 
sediul în localitatea Panciu, judeţul 
Vrancea, strada Titu Maiorescu, 
nr.15, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant, 
aprobat prin HG nr.286/2011, modi-
ficată şi completată prin HG nr. 
1027/2014. Denumirea postului: post 
vacant contractual, perioadă nede-
terminată: şofer I. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minimum 5 ani; 
-aviz psihologic; -posesor al unui 
permis de conducere valabil catego-
riile: B, C, D, E; -certificat de pregă-
tire profesională a conducătorului 
auto pentru transport mărfuri şi 
persoane; -cartelă tahograf. Probele 
de concurs, data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -Proba 
scrisă: 27 septembrie 2018, ora 10.00, 
la sediul instituţiei; -Interviul: 1 
octombrie 2018, ora 12.00, la sediul 
instituţiei. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la afişare, la sediul 
instituţiei. Date contact: telefon 
0237.275.811, e-mail: drambami-
haela@gmail.co.

l Complexul Multifuncţional 
„CARAIMAN”, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante de natură 
contractuală: -1 post (2x1/2 norma) 
de medic în cadrul Serviciului Îngri-
jiri Medicale. Condiţii de participare 
la concurs: studii superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă în medi-
cină şi adeverinţă care atestă  
specialitatea recuperare, medicina 
fizică şi balneologie; nu este necesară 
vechime; -1/2 post de medic în 
cadrul Serviciului Îngrijiri Medicale. 
Condiţii de participare la concurs: 
studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în medicină şi 
adeverinţă care atestă  specialitatea 
cardiologie; nu este necesară 
vechime; -1/2 post de medic în 
cadrul Serviciului Îngrijiri Medicale. 
Condiţii de participare la concurs: 
studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în medicină şi 
adeverinţă care atestă specialitatea 
neurologie; nu este necesară 
vechime; -1/2 post de medic primar 
în cadrul Serviciului Ambulanţă 
Socială. Condiţii de participare la 
concurs: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă în medicină, 
adeverinţă  care atestă specialitatea 
medicină de familie şi adeverinţă de 
medic primar; vechime în speciali-
tatea studiilor 5 ani; -1 post de fizi-
cian în cadrul Serviciului Îngrijiri 
Medicale. Condiţii de participare la 
concurs: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă în speciali-
tatea fizică; nu este necesară 

vechime; -4 posturi de kinetotera-
peut în cadrul Biroului Recuperare 
Medicală. Condiţii de participare la 
concurs: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă în speciali-
tatea kinetoterapie; nu este necesară 
vechime; -1 post de fiziokinetotera-
peut în cadrul Biroului Recuperare 
Medicală. Condiţii de participare la 
concurs: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă în speciali-
tatea fiziokinetoterapie; nu este 
necesară vechime; -5 posturi de 
asistent medical PL generalist în 
cadrul Serviciului Îngrijiri Medicale. 
Condiţii de participare la concurs: 
studii postliceale absolvite cu 
diploma de şcoală postliceală sani-
tară; nu este necesară vechime; -5 
posturi de asistent medical PL în 
cadrul Serviciului Îngrijiri Medicale. 
Condiţii de participare la concurs: 
studii postliceale absolvite cu 
diploma de şcoală postliceală sani-
tară – specialitatea balneofiziote-
rapie; nu este necesară vechime; -1 
post de asistent medical PL genera-
list în cadrul Cabinetului Urologie. 
Condiţii de participare la concurs: 
studii postliceale absolvite cu 
diploma de şcoală postliceală sani-
tară; nu este necesară vechime; -2 
posturi de referent în cadrul Servi-
ciului Îgrijiri Medicale. Condiţii de 
participare la concurs: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
nu este necesară vechime; -1 post de 
referent IA în cadrul Compartimen-
tului Dispecerat –Biroul Secretariat, 
Dispecarat si Transport. Condiţii de 
participare la concurs: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
vechime în specialitate 6 ani si 6 
luni;  -6 posturi de infirmieră în 
cadrul Serviciului Îngrijiri Medicale. 
Condiţii de participare la concurs: 
studii generale; nu este necesară 
vechime; -2 posturi de îngrijitor în 
cadrul Serviciului Logistică. Condiţii 
de participare la concurs: studii 
generale; nu este necesară vechime; 
-1 post de muncitor calificat I în 
cadrul Serviciului Administrativ. 
Condiţii de participare la concurs: 
studii generale, curs calificare croi-
torie; vechime în specialitate 5 ani; 
-1 post de  muncitor calificat I în 
cadrul Serviciului Administrativ. 
Condiţii de participare la concurs: 
studii generale, curs calificare insta-
lator; vechime în specialitate 5 ani; 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Complexului Multifuncţional 
„CARAIMAN” din Bucureşti, 
sector 1, str. Caraiman nr. 33A, în 
data de 27.09.2018 ora 10:00 proba 
scrisă, respectiv proba practică 
pentru posturile de infirmieră, îngri-
jitor şi muncitor calificat I. Data şi 
ora interviului vor fi anunţate ulte-
rior.    Data limită pană la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este: 18.09.2018. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
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instituţiei şi la telefon 021/224.40.73 
int.120.

l Anunț de participare pentru 
angajare expert contabil. 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 lichidator judiciar al 
debitoarei SC Agentia de Paza 93 
Guard Security SRL - în faliment, 
cu sediul în localitatea Dr.Tr.Severin, 
str.Independentei, nr.9, corp 1, 
camera 4, parter, jud. Mehedinţi, 
CIF:32295376, J25/312/2013, în 
temeiul dispozițiilor art. 23 din 
Legea 85/2006 angajeaza contabil 
autorizat pentru efectuarea operați-
unilor de evidență contabilă ale 
debitoarei Sc Agentia de Paza 93 
Guard Security SRL. Lichidatorul 
judiciar precizează faptul că ofertele 
cu privire la efectuarea operatiunilor 
de evidenta contabila trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat pentru 
efectuarea procedurilor de evidenta 
contabila (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite şi contri-
buții). Ofertele pot fi transmise prin 
email office@consultant-insolventa.
ro sau direct la sediul din Dr.Tr.
Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinți  până la data de 
10.09.2018 orele 1200. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, ec. Popescu Emil.

CITAȚII  
l Se citează INDSTEL SRL, având 
CUI: RO14092489, J16/48/2001, cu 
sediul în Municipiul Craiova, str.
Nicolae Romanescu, nr.112, județ 
Dolj, în calitate de pârât, din data 
28.09.2018, ora 9.00, Civil 6 (fost 
CCOM4), fond -pretenţii la Judecă-
toria Craiova, cu sediul în Craiova, 
str.A.I.Cuza, nr.20 (actual nr.30), 
j u d e ţ u l  D o l j ,  î n  d o s a r u l 

nr.23811/215/2017, la cererea 
Mafcom Prod Impex SRL.

l Prin prezentul anunt, d-nul 
Macsingo Marian- Roberto, angajat 
al societatii Crown Properties 
Investment s.r.l, este convocat sa se 
prezinte la adresa din Cluj-Napoca, 
b-dul Eroilor nr.45, ap.4, judetul 
Cluj, in data de 06.09.2018, ora 
10:00, in vederea analizarii docu-
mentelor si formularii unui punct de 
vedere cu privire la inceperea cerce-
tarii disciplinare pe motivul absen-
telor nemotivate.

l Bâlc Sebastian, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Cluj-Napoca, este 
citat la Judecătoria Cluj-Napoca, 
camera 76, în ziua de 2.10.2018, ora 
8:30, in calitate de pârât, în proces 
cu Ileana Crişan, în calitate de recla-
mant şi Bâlc Ana- decedată, Bâlc 
Ioan, Sopon Alina, Marian Irina, 
Bâlc Viorel, Comisia județeană 
pentru stabilirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor Cluj, 
Comisia locală Gilău de aplicare a 
legilor fondului funciar, în calitate 
d e  p â r â ț i ,  î n  d o s a r  n r. 
18627/211/2012, actiune in consta-
tare (fond funciar).

l Bâlc Geanina este citată la Jude-
cătoria Cluj-Napoca, camera 76, în 
ziua de 2.10.2018, ora 8:30, in cali-
tate de pârât, în proces cu Ileana 
Crişan, în calitate de reclamant şi 
Bâlc Ana- decedată, Bâlc Ioan, 
Sopon Alina, Marian Irina, Bâlc 
Viorel, Comisia județeană pentru 
stabilirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor Cluj, Comisia 
locală Gilău de aplicare a legilor 
fondului funciar, în calitate de 
pârâți, în dosar nr. 18627/211/2012, 
actiune in constatare (fond funciar).

l Se citează numiții Cozonac Ioana 
s.l. Flamand Alexandru, Cozonac 
Anastasia s.l. Pui Iacob, Hadarau 

Paraschiva s.l. Teodor Ureche, 
Avram Varvara cas. Vartic, Avram 
Palagea cas. Croitor, Avram Lazar, 
Lorint Stefan, Lorint Virginia, 
Cozonac Paraschiva s.l. Bozga 
Toader şi Avram Arefta, în calitate 
de pârâți în dosarul nr. 612/265/2018 
al Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Adaus Letitia, având ca obiect 
succesiune, partaj s.a., cu termen la 
19.09.2018.

l Se citează numiții Lazar Emil lui 
Anton şi Gagea Tanase, în calitate 
de pârâți în dosarul nr. 692/265/2018 
al Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Treanca Ana, având ca obiect succe-
siune, partaj s.a., cu termen la 
18.10.2018.

l Râncă S. Dragoş-Gelu, cu ultimul 
domiciliu cunoscut: Hârlău, str.
Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.22, bl.24, 
et.1, ap.2, jud.Iaşi, este citat în cali-
tate de intervenient forțat, dosarul 
135/239/2016 în 26.09.2018, ora 9.00, 
la Judecătoria Hârlău, din Hârlău, 
str.Gh. Doja, nr.1, jud.Iaşi, în proces 
cu Chiru Camelia Emilia şi Morariu 
Elena- anulare contract vânza-
re-cumpărare.

l Intimata Ivanovics Alexane SRL, 
cu ultimul sediu cunoscut în sat 
Schitu, comuna Costineşti, str.Palti-
nilor, nr.2, Construcţia C2 -Spaţiu 
comerc ia l  t ip  parter,  județ 
Constanţa, în prezent cu sediul 
necunoscut, este chemată la Judecă-
toria Mangalia, cu sediul în strada 
Mircea cel Bătrân, nr.4, Municipiul 
Mangalia, judeţul Constanţa, cod 
poştal: 905500, pentru termenul de 
judecată din data de 26.09.2018, 
completul C9, sala 2 Civil, în proces 
cu petenta British American 
Tobacco, pentru emiterea unei ordo-
nanţe de plată.

DISPARIȚII  
l Efimov Mariana anunţă dispa-
riţia surorii sale Enache Lenuş –
Constanţa fiind necesară pentru 
dosarul cu obiectul declararea jude-
cătorească a morţii la Judecătoria 
Tulcea.

DIVERSE  
l Informare. În conformitate cu 
prevederile Legii Apelor nr.107/1996, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, SC Palmyra Import-Export 
SRL, cu sediul social în Strada 
Grozăveşti, Nr.3-5, Sectorul 6, Bucu-
reşti, intenționează să solicite de la 
AN “Apele Romane”- Adminis-
trația Bazinală de Apă Argeş Vedea, 
Sistemul de Gospodărire Ilfov-Bu-
cureşti, aviz de gospodărire a apelor, 
pentru realizarea lucrarilor: 
“Construire Ansamblu Rezidențial 
de Locuințe Colective şi Individuale 

cu regim de înălț ime de S/
DS+P+1E-S/DS+P+3E, Împrej-
muire Teren, Sistematizare Teren, 
Realizare Căi de acces, Branşa-
mente Utilități şi Racorduri, Reali-
zare Piscine şi Organizare de Șantier 
conf. PUZ aprobat cu HCL 101 din 
28/11/2017, amplasată în Oraşul 
Chitila, Județul Ilfov, Str.Păcii, NC 
55216. Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa mențio-
nată. Persoanele care doresc să 
transmită observații, sugestii şi reco-
mandări se pot adresa solicitantului: 
Pîrvu Doru, tel.0722.758.214, după 
data de 05.09.2018.

l OCPI Prahova.anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 
nr. 47 şi 53, pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, conform art. 14 
alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului 
şi a publicităţii Imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data de 
început a afişării: 12.09.2018. Data 
de sfârşit a afişării: 10.11.2018. 
Adresa locului afişării publice: 
Sediul Primăriei Gura Vitioarei. 
Repere pentru identificarea locaţiei: 
str. Principală , nr. 214. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primă-
riei gura Vitioarei şi pe site-ul 
ANCPI.  Informaţi i  pr iv ind 
Programul naţional de cadastru şi 
carte funciară 2015-2023 se pot 
obţine pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l SC Franke Romania SRL, titular 
al proiectului „Extindere hală meta-
lică, extindere staţie încărcat 
acumulatori, organizare de şantier 
în incinta Franke”, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Ilfov în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului şi de evaluare adec-
vată, nu se supune evaluării impac-
tului de mediu şi evaluării adecvate, 
propus a fi amplasat în Jud.Ilfov, 
Pantelimon, Bulevardul Biruinței, 
nr.98. Proiectul deviziei de încadrare 
şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul APM Ilfov, 
din Bucureşti, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, în zilele de luni-joi, 
între orele 9.00-13.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: 
http://apmif.anpm.ro, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunţ.

LICITAȚII  
l Anunț ”Concesionare „Teren în 
suprafață de 11.000 mp.”, identificat 
prin numărul cadastral  50369,  

Cartea Funciară 50369 a localității 
Săcălăşeni, pentru realizarea investi-
ției: „Hală producţie ferestre şi uşi 
PVC/Aluminiu”. 1. Informaţii gene-
rale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Săcălăşeni, locali-
tatea Săcălăşeni, strada Unirii, nr.87, 
județul Maramureş, C.I.F. 3627390, 
cod poştal: 437280, România, tel.: 
0262289333, fax: 0362780129, 
e-mail: primaria_sacalaseni@yahoo.
com, www.sacalaseni.ro. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: „Teren în supra-
față de 11.000 mp.”, bun public, 
identificat prin numărul cadastral  
50369,  Cartea Funciară 50369 a 
localității Săcălăşeni, pentru reali-
zarea investiției: „Hală producţie 
ferestre şi uşi PVC/Aluminiu”.  3. 
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Ofertanţii vor prezenta 
documentele de calificare şi oferta 
financiară, conform documentaţiei 
de atribuire. – Caiet de Sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: prin cerere de 
la sediul Comunei Săcălăşeni, locali-
tatea Săcălăşeni, strada Unirii, nr.87, 
județul Maramureş. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compar-
timentul juridic al Comunei Săcălă-
şeni, zilnic între orele 8.00 -13.00. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar: 
GRATUIT. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 19.09.2018, 
ora 13.00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: Ofertele vor fi întocmite 
conform documentaţiei de atribuire. 
4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 27.09.2018, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: sediul Comunei Săcălăşeni, 
localitatea Săcălăşeni, strada Unirii, 
nr.87, județul Maramureş. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original şi un exemplar în 
copie. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 28.09.2018, ora 
10.00, sediul Comunei Săcălăşeni, 
localitatea Săcălăşeni, strada Unirii, 
nr.87, județul Maramureş. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Jude-
țean Maramureş, bd. Republicii, nr. 
2A,  Baia Mare, telefon: 0262218235, 
fax: 0262218209, adresă e-mail: 
tribunalmm@just.ro, în termen de 
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10 zile calendaristice de la data 
comunicării rezultatului licitației, cu 
condiția obligatorie de notificare în 
acest termen a Comunei Săcălășeni. 
7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.09.2018.
     
l SC Romeriksim Invest SRL, prin 
lichidator, anunta vanzarea la lici-
tatie publica a bunurilor mobile 
(container frigorific + vaporizator) 
aflate in patrimoniul societatii, la 
pretul de 6.750 lei. Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 50% din cel 
stabilit in rapoartele de evaluare. 
Licitatiile publice au loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
30.05.2018 si vor avea loc pe data de: 
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 si 
11.10.2018 orele 12.00 la sediul lichi-
datorului din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, Bl.33S1 Cab.7B Et.7. 
Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.
                                    
l SC Editura LVS Crepuscul SRL, 
prin lichidator judiciar, anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunurilor mobile - utilaje pentru 
industrie poligrafica si autoturisme, 
respectiv: Masina brosat Subly, an 
fabr. 2001, functionala, la pretul de 
1480 lei, Masina tipatir Miller, an 
fabr. 2002, functionala, pret: 6075 lei, 
Masina de legat CPI 95, an fabr. 
2003, functionala, la pretul de 1045 
lei, Masina tipar inalt Man 1000, an 
fabr 2004, functionala, la pretul de 
2405 lei, Masina de capsat cu sarma, 
an fabr. 2004, functionala, la pretul 
de 590 lei, Masina de ambalat in 
folie, an fabr. 2005, functionala, la 
pret de 2395 lei, Masina de ambalat 
folie speed, an fabr. 2005, functio-
nala, la pretul de 2395 lei, Masina 
tipar Rotativa Solna, an fabr. 2005, 
functionala, la pretul de 25225 lei, 
Imagesetter Agfa Avantra, an fabr. 
2001, functionala, la pretul de 7200 
lei, Masina tipar Folio la cald, an 
fabr. 2006, functionala, la pretul de 
705 lei, Ghilotina Eurocutter 780 cu 
display, an fabr. 2006, functionala, la 
pretul de 6670 lei, Masina de stantat 
hidraulica MSH180, an fabr. 2006, 
functionala, la pretul de 4095lei, 
Masina de capsat cu 2 capete, an 
fabr. 2007, functionala, la pretul de 
1045 lei, Aparat de indosariat 

Artter-CM670, an fabr. 2008, functi-
onala, la pretul de 390 lei, Masina de 
ritzuit, biguit si perforat R760, an 
fabr. 2008, functionala, la pretul de 
755 lei, Echipament de ambalat in 
folie Smipack FP 6000, an fabr. 
2010, functional, la pretul de 7785 
lei, Cort expozitional, pret 2570 lei, 
Corpuri de mobilier (birouri, dula-
puri, etc), preturi intre 12 - 40 lei. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 50% din cel stabilit in 
rapoartele de evaluare. Licitatiile 
sunt organizate in baza hotararii 
Adunari lor  Creditori lor  din 
26.06.2015, 22.08.2017 si din 
17.10.2017 si vor avea loc pe data de: 
07.09.2018, 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, 11.10.2018, 16.10.2018, 
18.10.2018, 23.10.2018, 25.10.2018, 
30.10.2018, 01.11.2018, 06.11.2018, 
08.11.2018, 13.11.2018 orele 12.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, strada Ion Maiorescu, bl 33 
S1, et. 7, cab 7B. Conditii de partici-
pare si relatii suplimentare la 
telefon: 0344104525.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, vinde urmatoa-
rele bunuri: utilaje specifice turna-
torie: linii formare turnare; linii 
formare – 2 mecanizate (2 si 3); linie 
formare/turnare IMF Italia; insta-
latie regenerat nisip; masini de 
miezuit (Bicor); intalatie de preparat 
pulberi (Eirch Germania); masini de 
turnat centrifugal tip MTC consola 
(Ipcor); instalatie turnare continua 
bare; oale de turnare, poduri rulante 
diferite tonaje si dimensiuni; insta-
latie de sablat piese turnare (BR 60 
SLIH), etc. echipamente de labo-
rator: spectrograf; trusa incercari 
mecanice; spectometru de laborator; 
spectometru analitic; subler digital; 
defectoscop ultrasonic, etc. scule si 
echipamente: polizoare, bancuri de 
lucru, utilaje tamplarie strunguri tip 
paralel; strunguri tip carusel; masini 
de alezat si frezat; masina de frezat 
fus; masina de gaurit radiala; 
masina de mortezat; masina recti-
fcat universala, etc. birotica: calcula-
toare; imprimante; scanere; scaune 
de birou; dulapuri; rafturi, etc. Lista 
completa a bunurilor, poate fi 
consultata pe site-ul lichidatorului 
judiciar www.andreiioan.ro. Licitatia 
se va tine in data de 10.09.2018 ora 

11:00, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi adjudecate, lici-
tatia se va tine in data de 12.09.2018, 
14.09.2018, 17.09.2018, 19.09.2018, 
21.09.2018, 24.09.2018, 26.09.2018, 
28.09.2018, 01.10.2018, 03.10.2018, 
05.10.2018, 08.10.2018, 10.10.2018, 
12.10.2018, 15.10.2018, 17.10.2018, 
19.10.2018, 22.10.2018, 24.10.2018, 
26.10.2018, 29.10.2018, 31.10.2018. 
Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul lichidato-
rului judiciar insotite de toate docu-
mentele prevazute in regulamentul 
de vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei. Dosarul de 
prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la sediul 
lichidatorului judiciar. Telefon/fax: 
0244597808; email:office@andre-
iioan.ro; mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.

l Debitorul SC Mecanoenergetica 
SA , cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Calea Timișoarei, nr. 22, jud. Mehe-
d i n ţ i ,  C I F :  R O 1 6 0 5 4 6 9 , 
J25/348/1991, aflata  în procedură de 
reorganizare judiciara, in judicial 
reorganisation, en redressement, în 
dosar nr. 7395/101/2015 prin admi-
nistrator judiciar Consultant Insol-
vență SPRL reprezentata de 
Popescu Emil, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi,  scoate la vânzare: -Activ 
Functional format din Teren fără 
construcții SL = 20.509,89 mp, 
Constructii (C30 – hala mecanica 
grea P+1E, Scd=4125,43 mp - nr. 
cadastral 52844-C1, C39- hala meca-
nica usoara P+2E, Scd = 2815,86 mp 
- nr. cadastral 52841-C1, C24 – hala 
sablare vopsire Sc = 1680 mp, nr. 
cadastral 52840-C1, C20 – pavilion 
administrativ P + 2E, Scd=672,85 
mp, nr. cadastral 52842-C1, C9 – 
microcantina, Sc = 178 mp, nr. 
cadastral 52839-C1, C8 – corp TS 
laboratoare P+2E, Scd = 1366,38 
mp, nr. cadastral 52845-C1, C7-Hala 
constructii metalice, Sc = 2582 mp, 
nr. cadastral 1377/7, C25-statie trafo 
6kv, Sc=457 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C25, C23-castel apa, Sc 
= 18 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-
C23, C22-atelier instalatori, Sc = 162 
mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C23, 
C21-stocator oxigen, Sc = 10 mp 
(demolat) nr. cadastral 1377/1/1/1/1-
C21, C12/2- magazie centrala, Sc = 
492 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-
C12/2, C27-statie compresoare, Sc = 
116 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-
C27, C28-depozit de table si agre-
gate, Sc = 41 mp (demolat) nr. 
cadastral 1377/1/1/1/1-C28, retea 
canalizare, statie epurare SBR 16000 
L)  Instalatii tehnice (Cap frezat 
FLN, Cazan basic, presa pit abcant, 
instalatii sudare, aere conditionate, 
instalarii incalzire, masini debitat, 

strunguri, masini de gaurit, compre-
soare,prese hidraulice, masini de 
frezat, poduri rulante, celule elec-
trice, transformatoare, calculatoare, 
etc.), Utilaje, Mijloace de transport 
(Autoturisme Daewoo Cielo, Nubira, 
Autotrator Roman, etc.), Mobilier, 
Aparatura, Birotica, Sisteme 
protectie, Instalatie electrica subte-
rana de forta 6Kv – 2 cabluri cu o 
lungime de 1340 ml (Raport de 
evaluare nr. 50/05.04.2018 intocmit 
de expert evaluator Cojocaru Marian 
si aprobat prin hotararea comitetului 
creditorilor nr. 227/20.04.2018) la 
pretul de 2.647.610,00 euro. Valorile 
nu includ TVA (19%) și plata se va 
face in lei la cursul BNR din ziua 
plății. -Creditori garantați: BCR SA, 
DGRFP Craiova A.J.F.P. Mehedinti, 
Electroargeș SA, Energomontaj SA. 
Titlul executoriu în baza căruia 
administratorul judiciar procedează 
la vânzarea Activului functional al 
debitoarei SC Mecanoenergetica SA 
descris anterior, o reprezinta sentinta 
nr. 43 din data de 30.05.2018 de 
confirmare a planului de reorgani-
zare modificat pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 7395/101/2015 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinti. Lici-
taţia va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la 
data de 19.09.2018 orele 14:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achiziționeze 
caietul de sarcini in cuantum de 
1000 lei. Contul unic de insolvență al 
d e b i t o a r e i  e s t e  l a  B C R  – 
RO66RNCB0179034575100001. 
Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la ședinţa de licitaţie din data de 
19.09.2018 să depună oferte de 
cumpărare și documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație și 
contravaloarea caietului de sarcină 
in suma de 1000 lei până la data de 
18.09.2018 orele 17,00 la adresa 
menționată anterior. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
Activului functional al debitoarei SC 
Mecanoenergetica SA sa anunțe 
administratorul judiciar înainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Raportat la dispozitiile art. 91 
din Legea 85/2014, Activul functi-
onal al debitoarei SC Mecanoenerge-
tica SA se vinde liber de orice sarcini, 
precum privilegii, ipoteci, gajuri, sau 
drepturi de retentie, sechestre, de 
orice fel. Relaţii la sediul administra-
torului judiciar sau la telefon 
0742592183, 0756482035, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro.; 
Administrator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL prin ec. Emil 
Popescu.

PIERDERI  
l Pierdut proiect autorizație de 
construire 21-A.  

l Pierdut două Certificate Constata-
toare cu nr.30577/2008 ale firmei 
SZMV-TEAM SRL, eliberate de 
ORC Harghita. Le declar nule.

l Pierdut Certificat înregistrare SC 
MBC Target Agent de Asigurare SRL 
ș i  ho tărâre  judecătorească 
2496/26.02.2009. Informaţii de identi-
ficare: Număr de ordine în Registrul 
Comerţului: J40/2637/2009, Cod unic 
de înregistrare: 25199791, Certificat 
de înregistrare: B1685995, Actul de 
înmatriculare și autorizare: Încheiere 
judecătorească 2496/26.02.2009. Le 
declar nule.

l Pierdut Certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto 
eliberat de ARR Dolj pe numele 
Stanciu Gavril. Se declară nul. 

l Pierdut Certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto și 
card tahograf, pe numele Veloiu 
Alexandru Claudiu. Se declară nule.

l Pierdut atestat marfă pe numele 
Tănăsoiu Mihai, eliberat de Autori-
tatea Rutieră Română Dolj. Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat constatator nr. 
22/06.01.2014, eliberat de ORC Arad 
pentru Tatu Maria PFA. Il declar nul.

l Pierdut act de concesiune loc de 
veci nr. 10 din 17.05.1982 eliberat de 
Parohia Mărcuţa pe numele Voicu 
Dumitru. Îl declar nul.

l Subscrisa SC Medical Express 
S R L ,  C U I  R O  1 0 1 4 8 4 6 3 , 
J40/640/1998, cu sediul în București  
sector 6, declarăm pierdut facturierul 
cu seria FMXP 68051 - FMXP 68100 
și chitanţierul cu seria CMXP 15901 
–CMXP 15950. Se declară nule.

l Pierdut proces - verbal pe numele 
Tudor Elena al contractului cu nr. 176 
din 10.01.1995 din str. Iacob Andrei 
nr. 31, bl. 15, sc. 1, ap. 80, sector 5, 
București, emis de Adm. Cazare 
Cantine SA.

l Pierdut carnet de student Cîntă-
cioiu Diana Georgiana emis de  
Facultatea de Medicină UMF Carol 
Davila.

DECESE
Cu adâncă durere în suflete soția 
Dida, fiul Cristian, nora Octavia și 
nepoata Crina anunță trecerea în 
eternitate a distinsului Prof. Univer-
sitar Dr. NIȚĂ DOBROTĂ, mentor al 
mai multor generații de iluștri econo-
miști. Slujba de înhumare va avea loc 
la Cimitirul Mărcuța în data de 6 
septembrie 2018, ora 12:00. Va 
rămâne veșnic în inimile noastre!


