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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 Grupul DN AGRAR cu sediul 
social în Alba Iulia angajează Îngriji-
tori Animale (pentru fermă bovine 
din Gârbovă, jud. Albă). Oferim: 
Salariu motivant, Tichete de masă/ 
Alte beneficii, Cazare. Informaţii la 
telefon: 0786/732.689 sau e-mail: ana.
spatacean@dn-agrar.eu.

l Societatea comercială XIAO 
YOUDONG SRL, cu sediul în 
Lupeni, jud.Hunedoara, angajează 
lucrător pentru postul vacant „Mani-
pulant marfă”. Oferta este valabilă şi 
pentru cetăţenii UE sau non-UE. 
Relaţii la tel.0747.937.198.

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 urgent pentru sediu 
Bucuresti, cu/fara experienta: 
-Montatori subansamble (barbati si 
femei); -Muncitori necalificati; Mani-
pulanti marfa; Lacatusi. Oferim 
contract pe perioada nedeterminata 
cu norma intreaga, salariu atractiv, 
bonuri de masa si prima lunara in 
functie de performante. Program de 
luni pana vineri in doua schimburi: 
Schimbul I: 06.00-14.00; Schimbul II: 
14.00-22.00. Relatii la numarul de 
telefon: 0729.925.035.

l Școala Gimnazială Mărgăriteşti cu 
sediul în Comuna Voineasa, județul 
Olt, str.Petre Pandrea, nr.87, tel/fax 
0762.688.000, partener în proiect, 
anunță scoaterea la concurs în data de 
28.09.2018, în cadrul proiectului 
”POCU/74/6/18/107115- Happy- 
Servicii educaționale integrate” a 12 
posturi de experți: 1 post coordonator 
SDS, 5 posturi cadru didactic SDS- 
limba engleză, limba română, mate-
matică, informatică, învățător; 2 
posturi animator socio-educativ 
grădiniță, 2 posturi responsabil activi-
tăți extracurriculare, 1 post facilitator 
local, 1 post contabil. Depunerea 
dosarelor: perioada 17.09-21.09.2018, 
orele 8.00-12.00. Informații suplimen-
tare la sediul unității sau la numărul 
de telefon menționat.

l Primăria Comunei Păcureţi, 
judeţul Prahova, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de muncitor necalificat I, 
pe perioadă nedeterminată, în cadrul 
Compartimentului Cultură şi Admi-
nistrativ. Condiţii generale şi specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs/examen şi a ocupării funcţiei 
contractuale: -studii generale; 
-vechime în muncă: minim 5 ani. 

Concursul/examenul se va desfăşura 
la sediul Primăriei Comunei Păcureţi, 
sat Păcureţi, nr.114B. Data organizării 
probei scrise: 09 octombrie 2018, ora 
10.00; Data organizării interviului: 11 
octombrie 2018, ora 10.00. Condiţiile 
de participare, bibliografia şi conţi-
nutul dosarului de înscriere la 
concurs/examen se afişează la sediul 
instituţiei. Dosarele de înscriere la 
concurs/examen se depun la sediul 
Primăriei Comunei Păcureţi, în peri-
oada 13 septembrie-03 octombrie 
2018. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la nr.de telefon: 0244.219.099.

l Școala Gimnazială „Mihail Sado-
veanu” Bacău, cu sediul în localitatea 
Bacău, strada Venus, nr.16, judeţul 
Bacău, organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor contractuale 
temporar vacante, conform HG nr. 
286/23.03.2011: 1.Îngrijitoare copii 
preşcolari, perioadă determinată -2 
posturi. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Perioadă depunere dosare de 
înscriere: 10-14 septembrie 2018, orele 
8.00-15.00; -Proba scrisă în data de 24 
septembrie 2018, ora 8.30; -Proba 
interviu în data de 24 septembrie 
2018, ora 10.30; -Proba practică în 
data de 24 septembrie 2018, ora 12.30. 
Condiții specifice în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării funcției 
contractuale sunt: -denumirea 
postului: îngrijitor; -studii generale 
sau medii; -vechime: fără condiții. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs la secretariatul 
Școlii Gimnaziale „Mihail Sado-
veanu” Bacău, din strada Venus, 
nr.16. Relaţii suplimentare la sediul 
unității, telefon: 0334.405.225.

l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice vacante de 
execuție de consilier, clasa I, gradul 
profesional superior la Comparti-
mentul dezvoltarea capacității admi-
nistrative şi Monitor Oficial, Direcția 
juridică, dezvoltarea capacității 
administrative şi achiziții publice din 
aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Gorj. A. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: - proba 
scrisă: 08 octombrie 2018, ora 10:30, la 
sediul Consiliului Judeţean Gorj; - 
interviul: în termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise, la sediul Consiliului 
Județean Gorj. B. Condiţii de partici-
pare la concursul de recrutare: 1. 
candidații să fie absolvenți de studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niile: ştiințe juridice sau administra-
tive; 2. vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice - minimum 7 ani. C. Candi-
dații vor depune dosarul de concurs în 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunţului în  Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, respectiv în 
perioada 07.09.2018-26.09.2018, la 

sediul Consiliului Județean Gorj. D. 
Datele de contact ale secretarului 
comisiei de concurs: Mainerici Delia-
Maria, consilier superior la Comparti-
mentul de management al unităților 
sanitare preluate, monitorizare indi-
catori, salarizare din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean 
Gorj, adresa de corespondență: Muni-
cipiul Tg-jiu, str. Victoriei nr. 4, et. 2, 
camera 236, telefon: 0372531236, 
adresă de e-mail: delia.mainerici@
cjgorj.ro.

l Având în vedere prevederile HG 
nr.286/2011, modificată şi completată 
prin HG nr.1027/2014, conform art.7, 
Liceul de Arte „Sigismund Toduţă”, 
cu sediul în Deva, str.Ciprian Porum-
bescu, nr.1, judeţul Hunedoara, 
telefon: 0354.805.697, cod fiscal: 
4374725, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual temporar vacant: -Bucătar- 1 
post: -vechime minimă ca şi bucătar- 1 
an; -certificat de calificare ca şi 
bucătar; -studii: medii. Concursul se 
va desfăşura la Liceul de Arte „Sigis-
mund Toduţă”, clădirea „C”, str.Titu 
Maiorescu, nr.30 (fostul Liceu Traian). 
-Selecţia dosarelor: 19.09.2018, ora 
15.00 -afişarea rezultatului selecţiei; 
-Proba scrisă: 24.09.2018, ora 8.00; 
-Interviul: 25.09.2018, ora 8.00; -Proba 
practică: 26.09.2018, ora 8.00. Depu-
nerea  dosare lor  de  concurs : 
10.09.2018-14.09.2018, între orele 
10.00-14.00, la secretariatul Liceului 
de Arte „Sigismund Toduţă”, cu 
sediul în Deva, str.Ciprian Porum-
bescu, nr.1. Persoană de contact: 
secretar şef Agârbiceanu Elena, 
telefon: 0354.805.697. Informații refe-
ritoare la conținutul dosarului de 
concurs, bibliografia şi tematica de 
concurs, condițiile generale şi specifice 
prevăzute în fişa postului vor fi afişate 

la sediul Liceului de Arte „Sigismund 
Toduţă”, cu sediul în Deva, str.
Ciprian Porumbescu, nr.1, cât şi pe 
site-ul instituției: artedeva.ro.

l Colegiul Tehnic „Unio-Traian 
Vuia” Satu Mare, judeţul Satu Mare, 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant: paznic, 
conform HG nr.286/2011. Condiţii de 
participare la concurs sunt: -nivelul 
studiilor medii; -vechimea necesară 
ocupării postului de paznic: 3 ani; -să 
deţină atestatul -agent de pază; -apt 
medical. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -01 
octombrie 2018, ora 09.00: proba 
scrisă; -01 octombrie 2018, ora 12.00: 
proba interviu. Toate probele de 
concurs se vor desfăşura la sediul 
unităţii din Satu Mare, str.Mircea 
Eliade, nr.3. Dosarele se depun la 
secretariatul unităţii, situat în Satu 
Mare, str.Mircea Eliade, nr.3, până la 
data de 21.09.2018, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon: 
0261.722.490, între orele 8.00-14.00.

l Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe 
Marinescu”, cu sediul în localitatea 
Târnăveni, str.Dr.Victor Babeş, nr.2, 
judeţul Mureş, organizează concurs, 
conform HG nr.286/23.03.2011, 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de: -1 post de asistent 
medical generalist la secția Neuro-
logie; -1 post de infirmier la secția 
Obstetrică Ginecologie; -1 post de 
infirmier la compartiment ATI; -1 
post de conducător auto la Biroul 
Aprovizionare-transport şi achiziții; -1 
post de registrator medical la Biroul 
de primire. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Selecția dosarelor de înscriere 
şi afişarea rezultatelor la selecția dosa-
relor de înscriere în perioada: 
24.09.2018-25.09.2018, până la ora 

15.00; -Proba scrisă în data de 
01.10.2018, ora 9.00; -Proba practică 
în data de 09.10.2018, ora 9.00; -Inter-
viul în data de 15.10.2018, ora 9.00. 
Condiţii generale de participare la 
concurs sunt cuprinse în art.3 din 
Regulamentul-cadru la Hotărârea 
286/2011. Condiţii speciale de partici-
pare la concurs pentru postul de asis-
tent medical generalist la secția 
Neurologie: Studii postliceale/studii 
superioare de scurtă durată/superi-
oare de specialitate. Vechime în 
funcţia de asistent medical generalist 
de minim 6 luni. Condiţii speciale de 
participare la concurs pentru postu-
rile de infirmieri: nivelul studiilor 
-absolvire a 10 clase. Nu este necesară 
vechime. Constituie avantaj cursul de 
calificare profesională pentru funcția 
de infirmier. Condiţii speciale de 
participare la concurs pentru postul 
de conducător auto: Posesor al permi-
sului de conducere de categoriile B, C, 
C+E şi cunoştinţe de mecanică auto. 
Vechime în funcţia de conducător 
auto minim 3 ani. Condiţii speciale de 
participare la concurs pentru postul 
de registrator medical: nivelul studi-
ilor -absolvire a 12 clase cu diplomă 
de bacalaureat. Cunoştințe de operare 
pe calculator. Nu este necesară 
vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în peri-
oada 10.09.2018-21.09.2018, între 
orele 8.00-15.00, la sediul Spitalului 
Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” 
Târnăveni, str.Dr.Victor Babeş, nr.2, 
Târnăveni, jud.Mureş. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului Muni-
cipal „Dr.Gheorghe Marinescu” 
Târnăveni, telefon: 0265.446.161, 
interior: 150, fax: 0265.446.156.

l Centrul Judeţean pentru Conser-
varea şi Promovarea Culturii Tradiţi-
onale Maramureş, cu sediul în 
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localitatea Baia Mare, strada Culturii, 
nr.7A, judeţul Maramureș, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: referent, 
treapta I, în cadrul Biroului Conser-
vare-Promovare: 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Data-limită 
pentru depunerea dosarelor: 21 
septembrie 2018, ora 15.00; -Proba 
scrisă în data de 1 octombrie 2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
2 octombrie 2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -nivelul studiilor pentru 
ocuparea postului: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-cursuri de specializare: instructor 
dans popular, coregrafie; -vechime în 
muncă: minim 5 ani. 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 Centrului 
Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale 
Maramureș, Baia Mare, str.Culturii, 
nr.7A, judeţul Maramureș, telefon: 
0262.211.560. Relaţii suplimentare la 
sediul Centrului Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale Maramureș din Baia 
Mare, str.Culturii, nr.7A, judeţul 
Maramureș, telefon: 0262.211.560, 
pagina oficială: www.cultura-traditi-
onala.ro.

l Institutul Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul 
în localitatea București, str. Dr. Calis-
trat Grozovici, nr.1, în conformitate 
cu prevederile HG 286/2011, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractual vacante, 
pe durată nedeterminată: -1 (un) post 
infirmieră (G) -Secţia Clinică II -Boli 
Infecţioase Adulţi; -1 (un) post 
muncitor calificat II -electrician 
-Formaţia Muncitori Întreţinere 
Clădiri și Instalaţii, Apă, Lumină și 
Încălzire. Concursul se va desfășura 
la sediul institutului, după următorul 
calendar: -Termenul de depunere a 
dosarelor: 21.09.2018, ora 13.00; 
-Testarea psihologică: în data de 
01.10.2018, ora 10.00; -Proba scrisă: în 
data de 03.10.2018, ora 10.00; -Proba 
practică: în data de 09.10.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Pentru funcţia 
de infirmieră (G): -școală generală; 
-curs de infirmiere organizat de 
Ordinul Asistenţilor Medicali Genera-
liști, Moașelor și Asistenţilor Medicali 
din România sau curs de infirmiere 
organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei și Protec-
ţiei Sociale cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii -Direcţia Generală Resurse 
Umane și Certificare; -6 luni vechime 
în activitate. Pentru funcţia de 
muncitor calificat II -electrician: 
-studii medii cu diplomă bacalaureat; 
-categoria de calificare 3 sau 4; -auto-

rizare de tip Be, Bi și A1; -6 ani 
vechime în meserie. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”. 
Relaţii suplimentare la sediul Institu-
tului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”, persoană de 
contact: tehnician economist Ştefan 
A l e x a n d r u - M a r i u s ,  t e l e f o n : 
021.20.10.980, interior: 3055, adresa 
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și 
Inspecţie Socială Satu Mare organi-
zează concurs de recrutare, în baza 
HG nr.611/2008, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie temporar 
vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional superior (studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul asistenţei 
sociale și vechime în specialitatea 
studiilor 7 ani) din cadrul Serviciului 
Beneficii de asistenţă socială, 
programe de servicii sociale, inclu-
ziune socială, egalitate de șanse în 
data de 17.09.2018, ora 10.00, proba 
scrisă și în termen de 5 zile de la 
afișarea rezultatelor la proba scrisă 
-interviul. Depunerea dosarelor de 
concurs se face în termen de 8 zile de 
la data publicării anunţului. Condi-
ţiile de participare la concurs, biblio-
grafia și actele solicitate candidaţilor 

pentru dosarul de înscriere sunt 
afișate la sediul agenţiei din Satu 
Mare, str.Tudor Vladimirescu, nr.8, 
judeţul Satu Mare și pe site-ul institu-
ţiei. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon: 0261.706.922, interior: 121, 
fax: 0361.884.980, e-mail: ajpis.satu-
mare@mmanpis.ro. Persoană de 
contact: Czumbil Zsolt -inspector 
superior în cadrul AJPIS Satu Mare.

CITAȚII  
l Se citează pârâtele Călin Claudia și 
Călin Nuţa cu ultimul domiciliu 
necunoscut la Judecătoria Petroșani, 
sala 24,ora 9:00, în dosarul civil 
4121/278/2017 la data de 20.09.2018 
în proces cu reclamanta Călin 
Daniela având ca obiect: succesiune.

l Numitul Vișan Constantin cu 
ultimul domiciliu în Ploiesti, str. 
Dâmbovița nr. 14, județul Prahova, 
este citat la Judecatoria Ploiesti, str. 
Gheorghe Lazăr nr. 6, în data de 26 
septembrie 2018, ora 8.30, Complet 
CIV. III, în calitate de intimat, în 
dosarul nr. 2293/281/2018, de Vișan 
Traian.

l Kurdi Ayman, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Timișoara, b-dul.Sudului, 
nr.10, bl.71, sc.A, et.3, ap.7, jud. 
Timiș, în prezent cu domiciliul necu-
noscut, este chemat la Judecătoria 
Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. 
Piața Țepeș Vodă, nr.2/A în calitate de 
pârât în dosarul nr. 8086/325/2018 
pentru termenul de judecată din data 

de 24.09.2018, ora 09.00, sala 327, 
Completul 3C, în proces cu recla-
manta Kurdy Gabriela pentru divorț.

l Numiţii Andreica Maria, Ana, 
Maria Floarea, Silvia, Emil, Costan 
sunt chemaţi în instanţă la Judecă-
toria Bistriţa, în dosar număr 
197/190/2005, în data de 18.09.2018, 
ora 9.00.

DIVERSE  
l CII Constantin-Vorovenci Daniela 
- Lichidator judiciar provizoriu noti-
fică deschiderea procedurii falimen-
tului prin procedura simplificată 
împotriva debitorului Stranbol Inedit 
SRL, cu sediul în Municipiul Bucu-
rești, str. Ipotești, nr.7, ap.1, sector 4, 
număr  dosarul 41970/3/2017. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanțelor 
asupra averii debitoarei este de 10 zile 
de la primirea notificării. Relații la 
0726 552 410, e-mail: daniela.voro-
venci.just@gmail.com.

l SC Cornel & Cornel Topoexim 
SRL Bucuresti, Sector 6, str. Vidra nr. 
31, CUI RO 6174812 care a depus 
documentatia la ABA Arges-Vedea 
Pitesti, in vederea obtinerii Avizului 
de Gospodarire a Apelor pentru 
“Sondele: 1498 Bogati, 3369,3370 
stambu, 212 Hirlesti si 1746 Balaria”. 
Informatii, sugestii si recomandari se 
pot transmite solicitantului si la tel.: 
0722-685 911, persoana de contact 
ing. George Dumitru.

l Lichidatorul judiciar al SC Ama 
Eco Tyres SRL, cu sediul în Bucu-
rești, B-dul Iuliu Maniu, nr. 7, corp A, 
et. 1, birou SPH-30E, sector 6, 
J40/7226/2018, CUI 24974660, noti-
fică debitoarea, creditorii și ORC 
Prahova că în dos. nr. 3860/105/2018, 
aflat pe rolul Tribunalului Prahova 
s-a dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împotriva 
debitoarei, stabilindu-se termen limită 
de depunere a cererilor de admitere a 
creanţelor la data de 11.10.2018; 10 
zile de la primirea notificării, termen 
limită de depunere de către creditori a 
opoziţiilor și termen de soluţionare a 
opoziţiilor 10 zile după formularea 
acestora; termenul limită pentru verfi-
carea creanţelor, întocmirea, afișarea 
și comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 22.10.2018; termenul 
limită pentru soluţionarea eventua-
lelor contestaţii și pentru definitivarea 
tabelului creanţelor este 16.11.2018; 
data ședinţei adunării creditorilor la 
data de 29.10.2018.Rel. Lichidator 
judiciar Carduelis Consulting 
IPURL, Ploiești, str. Cerceluș, nr. 33, 
jud. Prahova. Tel. 0722.634.777.

l Administratorul judiciar al SC 
Salgia Import-Export SRL, cu sediul 
în Vălenii de Munte, str. Berevoești, 
nr. 77-79, incinta Parcului Industrial, 
clădirea C61, Prah., J29/194/2014, 
CUI 32776540, notifică debitoarea, 
creditorii și ORC Prahova că în dos. 
nr. 3776/105/2018, aflat pe rolul Tribu-
nalului Prahova s-a dispus deschi-
derea  proceduri i  generale  a 
insolvenţei împotriva debitoarei, 
stabilindu-se termen limită de depu-
nere a cererilor de admitere a crean-
ţelor la data de 11.10.2018; 10 zile de 
la primirea notificării, termen limită 
de depunere de către creditori a 
opoziţiilor și termen de soluţionare a 
opoziţiilor 10 zile după formularea 
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acestora; termenul limită pentru verfi-
carea creanţelor, întocmirea, afişarea 
şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 31.10.2018; termenul 
limită pentru soluţionarea eventua-
lelor contestaţii şi pentru definitivarea 
tabelului creanţelor este 26.11.2018; 
data şedinţei adunării creditorilor la 
data de 06.11.2018.Rel. Lichidator 
judiciar Carduelis Consulting 
IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, 
jud. Prahova. Tel. 0722.634.777.

l Judecătoria Câmpina, Dosar nr. 
5944/204/2017, Sentinţa civilă nr. 
2094/2018 din 29.06.2018. Pentru 
aceste motive în numele legii hotă-
răşte: Admite cererea formulată de 
petenții Brebeanu Irinel Gabriel, 
Brebeanu Alexandra-Carmen, 
Brebeanu Elena, toți domiciliați în 
com. Cornu, sat Cornu de  Jos nr. 831, 
jud. Prahova, în contradictoriu cu 
intimatul Brebeanu Ștefan,  cu 
ultimul domiciliu cunoscut în com. 
Cornu, jud. Prahova, prin curator 
Văsii Marian, domiciliat în com. 
Cornu, sat Cornu de Jos nr. 847, jud. 
Prahova, şi, în consecință: Dispune 
declararea judecătorească a morții 
intimatului Brebeanu Ștefan, născut 
la 6.03.1911, fiul lui Nicolae şi Ilinca, 
cu ultim domiciliu cunoscut în com. 
Cornu, sat Cornu de Jos nr. 831, jud. 
Prahova, cu dată prezumată a morții 
5.09.1941. Dispozitivul prezentei 
hotărâri se va afişa timp de două luni 
la sediul instanței şi al Primăriei com. 
Cornu, în a cărei rază teritorială a 
avut ultimul domiciliu cunoscut cel 
declarat mort, precum şi la acest 
domiciliu. Dispozitivul prezentei 
hotărâri se va comunica, după rămâ-
nerea definitivă, serviciului de stare 

civilă de la ultimul domiciliu cunoscut 
al celui declarat mort, respectiv al 
com. Cornu, Prahova, pentru a înre-
gistra moartea, precum şi BCPI 
Câmpina pentru notarea în cartea 
funciară şi în alte registre publice. Cu 
drept de apel, ce se depune la 
prezenta instanţă, în termen de 30 zile 
de la comunicare. Pronunţată în 
şedinţă publică astăzi, 29.06.2018.

l Comuna Dorobanţu, judeţul Tulcea. 
Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Tulcea. 
Denumire: UAT Dorobanţu. Sectoare 
cadastrale 19 şi 45. Unitatea adminis-
trativ-teritorială Dorobanţu, din 
județul Tulcea, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.19 şi 45, 
pe o perioadă de 60 de zile calendaris-
tice, conform art. 14, alin. (1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Data de început a afişării: 11.09.2018. 
Data de sfârşit a afişării: 09.11.2018. 
Adresa locului afişării publice: sediul 
Primăriei Dodobanţu. Repere pentru 
identificarea locației: Comuna Doro-
banţu, judeţul Tulcea, str.Primăverii, 
nr.45. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. Informații privind 
Programul național de cadastru şi 
carte funciară 2015-2023 se pot obține 
pe site-ul ANCPI, la adresa: http://
www.ancpi.ro/pnccf/.

l Divino l  Lubr icants  SRL, 
RO14314372, J40/9862/2001, str. 

Zăgazului, nr. 4, sc.2, et.1, ap.11, 
Bucureşti, sector 1, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Construcţie hală 
metalică parter”, propus a fi amplasat 
în (adresa unde se va realiza inves-
tiţia): comuna 1 Decembrie, sat 1 
Decembrie, şos.Giurgiului, nr 95, 
judeţul Ilfov. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, din Bucureşti, str. 
Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, şi la 
sediul (titularul proiectului) Divinol 
Lubricants SRL, din (adresa) str. 
Zăgazului, nr. 4, sc. 2, et. 1, ap. 11, 
Bucureşti, sector 1. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov.

l Administraţia Bazinală de Apă 
Banat anunţă publicul interesat 
asupra deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului şi evaluarea adec-
vată: fără efectuarea evaluării impac-
tului asupra mediului, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
„Regularizare pârâu Belareca, judeţul 
Caraş-Severin” Obiect Sediu Canton 
Exploatare, Sistem Informaţional 
Băile Herculane, Str.Lunca Jdrele, 
nr.14”, propus a fi amplasat în oraşul 
Băile Herculane, com.Pecinişca, str.
Lunca Jdrele, nr.14, jud.Caraş-Se-
verin. Proiectul deciziei de încadrare 
şi motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Caraş-Severin, din 
Reşiţa, str.Petru Maior, nr.73, în zilele 

de luni-joi, între orele orele 09.00-
15.00, şi vineri, între orele 09.00-13.00, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet: http://apmcs.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezentului 
anunţ, până la data 11.09.2018.

l Mihai Groseanu, proprietar al 
terenului situat in localitatea Braga-
diru, tarla 23, parcela 102/1, nr. cad. 
122144, in suprafata de 1519 mp, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil pentru documen-
tatia PUZ: INTOCMIRE PUZ IN 
VEDEREA REALIZARII UNEI 
CLADIRI CU FUNCTIUNE 
MIXTA- SPATII COMERCIALE, 
BIROURI, SPATII AGREMENT SI 
AMENAJARI EXTERIOARE. 
ZONA COMERT SI SERVICII. 
Documentatia a fost depusa pentru 
consultare la Consiliul Judetean Ilfov 
la data 07.09.2018. Observatii/ 
Comentariise primesc in scris loa 
Directia de Urbanism din cadrul 
Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, 
sector 1, str. General Gheorghe Manu, 
nr.18 (tel. 021 21256 93), in termen de 
15 zile de la publicarea prezentului 
anunt.

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica 
teren in suprafata de 247 mp situat in 
Busteni, B-dul Libertatii nr.190A, jud. 
Prahova, zona centrala,, proprietatea 
debitoarei S.C Mcorient Tour SRL, la 
pretul de 16.400 EUR, pret redus cu 
60%. Licitatia va avea loc in zilele de 
11 si 14 septembrie  2018, orele 14 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str.Plaiesilor nr.47 jud.
Prahova. Regulamentul de vazare si 
caietul de sarcini se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relatii 
suplimentare la tel: 0728.878298.

l Primăria oraşului Videle, cu sediul 
în Videle, str. Republicii, nr. 2, organi-
zează licitaţie publică în vederea 
vânzării unui teren intravilan în 
suprafață de 2992 mp, situat în oraşul 
Videle, Aleea Schelei, nr. 2, T13, P293, 
nr.  cadastral  23306,  judeţul 
Teleorman. Documentaţia pentru 
participare la licitaţie poate fi achiziţi-
onată contra sumei de 30 lei de la 
sediul Primăriei oraşului Videle, 
compartiment A.D.P.P, începând cu 
data de 11.09.2018, zilnic între orele 
9:00 - 16:00. Data limită de depunere 
a ofertelor este 02.10.2018, ora 16:00. 
Locul de depunere a ofertelor - sediul 
Primăriei oraşului Videle, tel: 
0247453017, fax: 0247453015. Deschi-
derea ofertelor se va face la sediul 
Primăriei oraşului Videle în data de 
03.10.2018, ora 10:00.

l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, 
organizează în data de 02.10.2018, 
ora 12.00, la sediul unităţii adminis-
trativ teritoriale, licitaţie publică 
deschisă pentru concesionarea supra-
fețelor de teren de 1.022 mp categoria 
de folosință păşune identificată 
cadastral cu nr. 65712, 1.085 mp cate-
goria de folosință păşune identificată 
cadastral cu nr. 1063, 8.425mp cate-
goria de folosință HB identificată cu 
nr.cadastral 65678, aflate în domeniul 
privat al comunei Aroneanu, în 
vederea înființării unei unități de 

cazare cu restaurant şi desfăşurării 
unor activități de agrement. Caietul 
de sarcini poate fi achiziționat de la 
sediul Comunei Aroneanu, la prețul 
de 100Lei. Garanția de participare 
este în cuantum de 5.000 Lei. Persoa-
nele interesate vor depune documen-
taţia de participare la licitaţie până în 
data de 01.10.2018, ora 16.00, la 
sediul Comunei Aroneanu, comparti-
ment Ghişeu Unic. Relaţii suplimen-
tare la telefon/fax: 0232.299.255.

l Primăria oraşului Videle, cu sediul 
în Videle, str. Republicii, nr. 2, organi-
zează licitaţie publică în vederea 
vânzării unui teren intravilan în 
suprafaţă de 2269 mp, situat în oraşul 
Videle, str. Petrolului, nr. 2, nr. cad. 
20124, județul Teleorman. Documen-
taţia pentru participare la licitaţie 
poate fi achiziţionată contra sumei de 
30 lei de la sediul Primăriei oraşului 
Videle, compartiment A.D.P.P, înce-
pând cu data de 11.09.2018, zilnic 
între orele 9:00 - 16:00. Data limită de 
depunere a ofertelor este 03.10.2018, 
ora 16:00. Locul de depunere a ofer-
telor - sediul Primăriei oraşului 
Videle,  tel :  0247453017, fax: 
0247453015. Deschiderea ofertelor se 
va face la sediul Primăriei oraşului 
Videle în data de 04.10.2018, ora 
10:00.

l SC Tara Com Impex SRL, prin 
lichidator anunţă vânzarea publică a 
bunului imobil situat in Azuga, str. 
Prahovei, nr. 32, bl. 21B, sc. A, et. 1, 
jud. Prahova, (zona semicentrala), 
respectiv un apartament compus din 
trei camere si dependinte la pretul de 
127.140 lei. Dotari: gresie, parchet, 
tamplarie PVC. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 40 %  din pretul 
stabilit in raportul de evaluare si sunt 
stabilite urmatoarele zile de licitatie: 
12.09.2018, 13.09.2018, 18.09.2018, 
20.09.2018, 25.09.2018, 26.09.2018, 
27.09.2018, 02.10.2018, 04.10.2018, 
09.10.2018, 11.10.2018, 16.10.2018, 
17.10.2018, 18.10.2018, 23.10.2018, 
24.10.2018, 25.10.2018, 30.10.2018, 
31.10.2018, 01.11.2018, 06.11.2018, 
07.11.2018, 08.11.2018, 13.11.2018, 
15.11.2018, 20.11.2018, 22.11.2018, 
27.11.2018, 28.11.2018, 29.11.2018, 
orele 13.00. Relaţii suplimentare la 
tel. 0344104525.

l Anunţ de negociere directă. Muni-
cipiul Petroşani – prin Serviciul Urba-
nism şi Amenajarea Teritoriului, cu 
sediul administrativ pe str. 1 Decem-
brie 1918, nr. 93, județul Hunedoara, 
telefon 0254/541220, 0254/541221, fax 
0254/545903, cod fiscal 4468943, 
adresa de e-mail serv_urbanismpetro-
sani@yahoo.com organizează: nego-
ciere directă în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al tere-
nului în suprafață de 4,0 mp, situat în 
municipiul Petroşani, str. 1 Decem-
brie 1918, lângă Sala Polivalentă, în 
scopul suplimentării concesiunii tere-
nului aferent unui garaj; negociere 
directă în vederea atribuirii contrac-
tului de concesiune al terenului în 
suprafață de 9,0 mp, situat în munici-
piul Petroşani, str. Independenței, în 
scopul suplimentării concesiunii tere-
nului aferent unui garaj; negociere 
directă în vederea atribuirii contrac-
tului de concesiune al terenului în 
suprafață de 6,0 mp, situat în munici-
piul Petroşani, str. 9 Mai, în scopul 
suplimentării concesiunii terenului 
aferent unui garaj. Ofertele se depun 
într-un exemplar până la data de 
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18.09.2018, ora 9.00 şi se vor deschide 
în şedinţa publică din data de 
18.09.2018, orele 11.00, 13.00 
respectiv 15.00, în sala de şedinţe, la 
sediul instituţiei. Relaţii, detalii, clari-
ficări cât şi documentaţia de atribuire, 
se pot obţine până la data de 
13.09.2018, de la Serviciul Urbanism 
şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul 
Primăriei municipiului Petroşani, 
camera 37, telefon 0254-541220(1), 
int.131. Costul documentaţiei de atri-
buire este de 50 lei şi se va achita la 
casieria din cadrul Primăriei munici-
piului Petroşani, parter. Ofertele se 
depun la sediul instituţiei, biroul de 
registratură, camera 5 sau 7.

l Anunţ de licitaţie. Municipiul 
Petroşani – prin Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, cu sediul 
administrativ pe str. 1 Decembrie 
1918, nr. 93, județul Hunedoara, 
telefon 0254/541220, 0254/541221, fax 
0254/545903, cod fiscal 4468943, 
adresa de e-mail serv_urbanismpetro-
sani@yahoo.com organizează: licitaţie 
publică în vederea atribuirii contrac-
tului de concesiune al terenului 
aferent imobilului cu destinație de 
spațiu comercial, în suprafață de 19,0 
mp, situat în municipiul Petroşani, str. 
Aviatorilor, Micropiață Aeroport; lici-
taţie publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al tere-
nului aferent imobilului cu destinație 
de spațiu comercial, în suprafață de 
33,0 mp, situat în municipiul Petro-
şani, str. Aviatorilor, Piața Agroali-
mentară Dacia; licitaţie publică în 
vederea atribuirii contractului de 
concesiune al terenului în suprafață 

de 25,0 mp, situat în Masivul Parâng, 
zona B, parcela B46, teren parțial 
aferent imobilului cu destinație de 
casă de vacanță. Ofertele se depun 
într-un exemplar până la data de 
28.09.2018, ora 9.00 şi se vor deschide 
în şedinţa publică din data de 
28.09.2018, orele 10.00, 11.00 
respectiv 12.00, în sala de şedinţe, la 
sediul instituţiei. Relaţii, detalii, clari-
ficări cât şi documentaţia de atribuire, 
se pot obţine până la data de 
25.09.2018, de la Serviciul Urbanism 
şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul 
Primăriei municipiului Petroşani, 
camera 37, telefon 0254-541220(1), 
int.131. Llicitaţie publică în vederea 
atribuirii contractului de concesiune 
al terenului aferent imobilului cu 
destinație de spațiu comercial, în 
suprafață de 30,0 mp, situat în muni-
cipiul Petroşani, str. Aviatorilor, Piața 
Agroalimentară Dacia; licitaţie 
publică în vederea atribuirii contrac-
tului de concesiune al terenului 
aferent imobilului cu destinație de 
spațiu comercial, în suprafață de 22,0 
mp, situat în municipiul Petroşani, str. 
Aviatorilor, Piața Agroalimentară 
Dacia; licitaţie publică în vederea 
atribuirii contractului de concesiune 
al terenului în suprafață de 130,0 mp, 
situat în Masivul Parâng, zona C, 
parcela C2, în vederea amenajării 
unei cabane turistice. Ofertele se 
depun într-un exemplar până la data 
de 02.10.2018, ora 9.00 şi se vor 
deschide în şedinţa publică din data 
de 02.10.2018, orele 11.00, 13.00 
respectiv 15.00, în sala de şedinţe, la 
sediul instituţiei. Relaţii, detalii, clari-
ficări cât şi documentaţia de atribuire, 

se pot obţine până la data de 
27.09.2018, de la Serviciul Urbanism 
şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul 
Primăriei municipiului Petroşani, 
camera 37, telefon 0254-541220(1), 
int.131. Costul documentaţiei de atri-
buire este de 50 lei şi se va achita la 
casieria din cadrul Primăriei munici-
piului Petroşani, parter.  Ofertele se 
depun la sediul instituţiei, biroul de 
registratură, camera 5 sau 7.

l 1.Comuna Ciolăneşti, sat Ciolă-
neştii din Deal, str.Calea Roşiori de 
Vede, nr.225, județul Teleorman, cod 
fiscal: 6691983, telefon: 0247.336.401, 
fax: 0247.336.450, e-mail: primaria_
ciolanesti@yahoo.com, organizează la 
data de 10.10.2018, ora 13.00, la sediul 
Primăriei Comunei Ciolăneşti, lici-
taţie publică deschisă pentru concesi-
onarea proprietății imobiliare: 
suprafață de 2.800mp teren intra-
vilan, situat în comuna Ciolăneşti, sat 
Ciolăneştii din Deal, str.Calea Roşiori 
de Vede, nr.1, județul Teleorman, bun 
public. 2. Documentaţia de atribuire a 
fost întocmită conform OUG 
nr.54/2006. 3.Documentaţia de atri-
buire poate fi cumpărată de la 
Primăria Comunei Ciolăneşti, la 
cerere. 4.Birou Secretar din cadrul 
Primăriei Comunei Ciolăneşti, sat 
Ciolăneştii din Deal, str.Calea Roşiori 
de Vede, nr.225, județul Teleorman. 5. 
Taxa de participare la licitaţie este de 
50Lei, contravaloarea documentaţiei 
este de 20Lei, iar garanţia de partici-
pare la licitaţie este de 730Lei şi se 
achită la casieria Primăriei Ciolăneşti. 
6. Solicitarea clarificărilor se va face 
până la data de 08.10.2018, ora 09.00, 

Comuna Ciolăneşti, sat Ciolăneştii 
din Deal, str. Calea Roşiori de Vede, 
nr.225, județul Teleorman. 7.Depu-
nerea ofertelor se va face până la data 
de 09.10.2018, ora 09.00, la Primăria 
Comunei Ciolăneşti, sat Ciolăneştii 
din Deal, str. Calea Roşiori de Vede, 
nr.225, județul Teleorman, în 2 exem-
plare: original+copie. 8.Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
10.10.2018, ora 13.00, la sediul Primă-
riei Comunei Ciolăneşti, sat Ciolă-
neştii din Deal, str.Calea Roşiori de 
Vede, nr.225, judeţul Teleorman. 9.
Soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Teleorman -Secția Conten-
cios Administrativ, str.Ion Creangă, 
nr. 53, Alexandria, Teleorman, telefon: 
0247.406.016, fax: 0247.317.322, 
e - m a i l :  t r i b u n a l t r @ j u s t . r o . 
10.06.09.2018 -transmis anunţul 
pentru licitaţie.

l U.A.T. Comuna Şcheia, Principală 
nr.40, comuna Şcheia, judeţul Iaşi, 
telefon 0232229020, fax 0232229020, 
email primaria.scheia@yahoo.com, 
organzează licitație publică în vederea 
concesionării unui  teren în suprafață 
de 2578 m.p. aparținând domeniului 
public al comunei Şcheia, jud. Iaşi, în 
vederea desfăşurării de activități 
economice şi/sau amenajarea de spații 
de joacă pentru copii, precum şi între-
ținerea terenului după cum urmaeză: 
dotarea cu bănci de grădină şi coşuri 
de gunoi, amenajarea unui gard 
adaptat la destinația terenului, plan-
tarea de copaci (tei, stejari, brazi), de 
plante florale şi întreținerea acestora, 
plantare de gazon, construirea de alei 

pietonale între spații verzi. Documen-
tația de atribuire se ridică de la sediul 
concedentului, Compartimentul Achi-
ziții Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Şcheia, Str. Principală nr.40, 
jud. Iaşi, pe baza unei cereri scrise şi a 
dovezii plății acesteia. •documentația 
atribuire costă 50 lei, bani care se vor 
achita la casieria unității. •Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
27/09/2018, ora 15,00. •Data limită de 
depunere a ofertelor: 02/10/2018, ora 
10,00. •Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Unitatea Administrativ Teri-
torială Comuna Şcheia cu sediul în 
sat (com). Şcheia, str. Principală nr.40, 
jud. Iaşi,  cod poştal: 707475. 
•Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: -1 exem-
plar original. •Licitația va avea loc în 
data de  03/10/2018, ora 10,00 la 
sediul U.A.T Şcheia din sat (com). 
Şcheia, str. Principală nr.40, jud. Iaşi. 
•Instanţa competentă în soluţionarea 
litigiilor: Tribunalul Iaşi cu sediul în 
mun. Iaşi, str. Elena Doamna nr.1 A, 
cod poştal: 700398, e-mail: tr-ia-
si-pgref@just.ro, tel: 0332-403642; 
fax: 0232-219660.

PIERDERI  
l Pierdut permis conducere ambar-
catiune nr.10719 pe numele Avram 
Mihai Ionut.

l Pierdut Atestat Transport Persoane 
pe Numele: Marinescu Ion Victor, 
eliberat de ARR Timis.

l În data de 31.08.2018 s-a pierdut 
ştampila Aridon Moldova SRL, 
marcată cu Bucureşti-Romania, 
J40/11454/2013, CIF RO 28574372, 
având număr intern 4, diametrul 25 
mm. O declarăm nulă.

l Pierdut certificat profesional 
pentru conducătorii auto care efectu-
ează transport rutier în regim de taxi 
(atestat taxi), eliberat de ARR Vâlcea, 
pe numele Vieru Liviu, din Rm. 
Vâlcea, județul Vâlcea. Se declara nul.

l Pierdut atestat transport marfa 
generala pe numele Simion Nicolae. Il 
declar nul!

l Pierdut certificat de căsătorie seria 
CB nr.596507 eliberat de Primăria 
sector 5 la 08.07.2001 pe numele 
Rizea Savu Simona Marilena şi 
Silvestro Luigi. Îl declar nul.

l Pierdut diplomă de licenţă şi foaie 
matricolă seria U nr. 0063344, nr. 
înregistrare 719 din 28.02.2005 pe 
numele Olteanu M.V. Eugen Daniel 
Facultatea Relaţii Comerciale şi 
Financiar Bancare Interne şi Interna-
ţionale forma zi sesiune, septembrie 
2002, medie licenţă 8.80 şi diplomă de 
master  şi foaie matricolă seria C nr. 
0018832 nr. înregistrare 82 din 
09.03.2011, sesiune disertaţie 
februarie 2004, medie disertaţie 8.95.

l Pierdut legitimaţie de student pe 
numele Lebădă Camelia Georgiana 
cu serie A0043943 eliberată de 
Universitatea de Ştiinţe Agronomice 
şi Medicină Veterinară.

l Firma Maratib Trans SRL 
J23/2412/2016 CUI 24026032 sediu  
Popeşti –Leordeni, Şos. Olteniţei nr. 
216, spaţiu birou 15 mp, jud. Ilfov, 
declar pierdut şi nul certificatul de 
înregistrare.


