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OFERTE SERVICIU

HOTEL-SPA din SINAIA, angajam ma- 
seuri-nevazatori, de preferinta sot-sotie. 
Asiguram cazare. Salariu negociabil.  
Tel. 0344 403 844.

l SC Elenor SRL angajeaza personal necalificat 
si calificat (dulgheri, zugravi, zidari, gletuitori, 
fierar-betonisti, tencuitor). Sunt disponibile apro-
ximativ 20 de locuri de munca. Pentru progra-
mari interviuri va rugam sa sunati la 0336 802 
505 sau la e-mail: office@elenor.ro.

l APA NOVA București angajează INSTA-
LATOR ALIMENTARI APĂ, CANAL. Candi-
datul ideal: studii: învățământ minim 
obligatoriu/medii, calificare: Instalator alimen-
tări apă, experiență: minim 1 an. Responsabili-
tăți: realizarea unor lucrări de întreținere și 
mentenență în rețeaua de apă potabilă/rețeaua 
de canalizare, execută lucrări de remediere 
disfuncționalități din cadrul rețelei de alimen-
tare cu apă/rețeaua de canalizare, înlocuirea 
branșamentelor pe rețeaua de apă potabilă/
rețeaua de canalizare. Descrierea companiei: 
societate furnizoare de servicii publice în dome-
niul alimentării cu apă și canalizare a Munici-
piului București. Puteți contacta la adresa de 
e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.com/ telefon: 
0374.39.81.67.

l  APA NOVA București angajează ELECTRI-
CIAN. Candidatul ideal: studii: învățământ 
minim obligatoriu/medii, calificare: electrician, 
experiență: minim 1 an. Responsabilități: efec-
tuarea de manevre în instalațiile electrice și 
electromecanice pentru asigurarea funcționării 
stațiilor de pompare, executarea de lucrări de 
întreținere specifice instalațiilor de la stațiile de 
pompare, efectuarea de intervenții pentru resta-
bilirea parametrilor de funcționare a stațiilor de 
pompare. Descrierea companiei: societate furni-
zoare de servicii publice în domeniul alimentării 
cu apă și canalizare a Municipiului București. 
Puteți contacta la adresa de e-mail: ro.anb.
recrutare@veolia.com, telefon: 0374.39.81.67.

l APA NOVA București angajează SUDOR. 
Candidatul ideal: studii: învăţământ minim 
obligatoriu/Medii, calificare: sudor electric și 
autogen, experienţă: minim 1 an. Responsabili-
tăți: execută lucrări de sudură electric și 
autogen, remediază avarii la reţeaua de apă și 
canalizare, execută construcţii metalice. Descri-
erea companiei: societate furnizoare de servicii 
publice în domeniul alimentării cu apă și canali-
zare a Municipiului București. Puteți contacta la 
adresa de e-mail:  ro.anb.recrutare@veolia.com/ 
telefon: 0374.39.81.67.

l Astaldi Spa Italia Sucursala România Bucu-
reşti angajează 40 de săpători manuali în dome-
niul construcţii. Interviurile au loc în data de 
22.06.2018, ora 10.00, în strada Nicolae 
Caramfil, nr.52, sector 1, Bucureşti. Mai multe 
informaţii la numărul de telefon: 0372.739.765 
(40456).

l În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului 
României nr.286/2011, pentru aprobarea Regu-
lamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, Școala Gimnazială 
Arhanghelii Mihail şi Gavriil Munteni-Buzău, cu 
sediul în comuna Munteni-Buzău, str.Primăriei, 
nr.137, județul Ialomița, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post contractual 
de execuție vacant: -muncitor calificat I (electri-
cian) în cadrul Compartimentului personal 
nedidactic. Condiții specifice pentru ocuparea 
posturilor: -studii medii sau generale (diplome 
de calificare în domeniu); -experiență în 
domeniu: vechime 10 ani; -perfecționări (specia-
lizări); -recomandare de la ultimul loc de muncă, 
dacă este cazul. Condiții de desfăşurare a 
concursului: Concursul va avea loc la sediul 
unității de învățământ, constând în: -selecția 
dosarelor de concurs termen: 14.07.2018; -proba 
scrisă se va susține pe data de 18.07.2018, ora 
10.00, iar data şi ora probei practice vor fi anun-
ţate în termen de maximum 4 zile lucrătoare de 
la susținerea probei scrise. Dosarul de concurs se 
va depune la secretariatul unității de învațământ 
până la data de 10.07.2018, ora 16.00. Relaţii 
suplimentare la numărul de telefon: 
0243.260.007, secretariatul şcolii.

l Unitatea Administrativ Teritorială Vărădia, 
cu sediul în localitatea Vărădia, strada Princi-
pală, nr.379, judeţul Caraş-Severin, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de execuție: 
inspector, clasa I, grad asistent, 1 post. 
Concursul se va desfăşura la sediul Unității 
Administrativ Teritoriale Vărădia astfel: -Proba 
scrisă în data de 27.07.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 03.08.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă; 
-vechime (obligatoriu): 1 an în specialitatea 
studiilor. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Unității 
Administrativ Teritoriale Vărădia. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: la sediul instituției 
Unității Administrativ Teritoriale Vărădia, 
persoană de contact: Cârceanu Mariana, p.
secretar, telefon/fax: 0769.065.254/0255.576.709, 
e-mail: primaria_varadia@yahoo.com.

l Primăria Colceag, cu sediul în localitatea 
Colceag, strada Principală, nr.195A, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă determinată a funcţiilor contrac-
tuale vacante de: -expert facilitator comunitar; 
-consilier juridic, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 19.07.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 20.07.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii specifice: a)pentru 
postul de expert facilitator comunitar: -Experi-
enţă specifică în domeniul asistenţei sociale peste 
10 ani; -Studii medii sau superioare; -Cunoştinţe 
operare PC; b)pentru postul de consilier juridic: 
-Experienţă specifică în domeniul juridic peste 
10 ani; -Studii superioare de specialitate; -Statut 
de membru al Consiliului Consilierilor Juridici; 
-Cunoştinţe operare PC. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Colceag. Relaţii suplimentare la 

sediul Primăriei Colceag, persoană de contact: 
Stoica Nicoleta, telefon: 0244.447.001, fax: 
0244.447.001, e-mail: primaria.colceag@yahoo.
com.

l Primăria Oraş Scorniceşti, cu sediul în locali-
tatea Scorniceşti, strada Unirii, nr.2, judeţul Olt, 
organizează concurs de recrutare în funcţie 
publică de conducere -şef birou impozite şi taxe, 
conform Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: -şef birou la biroul 
impozite şi taxe locale, din cadrul Aparatului de 
specialitate al primarului oraş Scorniceşti, 1 
post. Concursul se va desfăşura la sediul Primă-
riei Oraş Scorniceşti, sala de şedinţe, astfel: 
-Proba scrisă în data de 31.07.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 07.08.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; -studii: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă/
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţelor economice; -vechime: minim 2 ani în 
specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice; -să fie absolvenţi de masterat sau de 
studii postuniversitare în domeniul administra-
ţiei publice, management sau în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 
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 Oraş Scorniceşti, 16.07.2018. 
Relaţii suplimentare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituţiei Primăria Oraş Scorniceşti, persoană 
de contact: Lupescu Sandu Mihail, referent 
superior, telefon/fax: 0249.460.444/0249.460.002, 
e-mail: primariascornicesti@yahoo.com.

l Primăria Oraşului Panciu, cu sediul în 
Panciu, strada Titu Maiorescu, nr.15, județul 
Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea a 
două posturi contractuale vacante aprobate prin 
HG nr.286/2011, modificată şi completată de HG 
nr.1027/2014. 1.Denumirea postului: consilier, 
grad profesional IA -Compartimentul Centru de 
Orientare şi Informare Turistică. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: -nivelul studiilor: 
superioare economice absolvite cu diplomă; 
-absolvent curs manager de proiect; -vechimea în 
muncă necesară ocupării postului: minimum 5 
ani. 2.Denumirea postului: inspector de speciali-
tate, grad profesional IA -Compartimentul 
Managementului de proiect. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul studiilor: supe-
rioare tehnice absolvite cu diplomă; -absolvent 
curs manager de proiect; -vechimea în muncă 
necesară ocupării postului: minimum 5 ani. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursurilor: 
-Proba scrisă: 18 iulie 2018, ora 10.00, la sediul 
instituţiei; -Proba interviu: 20 iulie 2018, ora 
14.00, 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: Drimba 
Mihaela, telefon: 0237.275.811.

l Primăria Crevedia Mare, cu sediul în locali-
tatea Crevedia Mare, strada Principală, numărul 
68, judeţul Giurgiu, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: -referent, clasa III, 

grad profesional principal. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei Crevedia Mare 
astfel: -Proba scrisă în data de 31.07.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 02.08.2018, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime: 5 ani în specialitate; -cunoştințe 
de operare PC avansat (testate în cadrul inter-
viului) dobândite în urma unui act doveditor. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Crevedia 
Mare. Relaţii suplimentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de concurs: 
la sediul instituției Primăria Crevedia Mare, 
persoană de contact: Mîndricel Florentina, 
secretar, telefon: 0246.264.155, fax: 0246.264.266, 
e-mail: primariacrevediagr@yahoo.com.

l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru 
Creşterea Bovinelor Arad (SCDCB Arad), cu 
sediul în Arad, Calea Bodrogului, nr.32, judeţul 
Arad, în conformitate cu HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, anunţă 
scoaterea la concurs a următorului post contrac-
tual vacant: 1.inspector Resurse Umane, gradul 
I, studii superioare şi diplomă de inspector 
resurse umane; experienţa în domeniu constituie 
avantaj. Concursul va avea loc în data de 
18.07.2018, ora 10.00, proba scrisă, iar interviul, 
la ora 14.00, la sediul SCDCB Arad, Calea 
Bodrogului, nr.32. Dosarele de înscriere se depun 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului. Informaţii se obţin de la sediul 
SCDCB Arad, tel.0257.339.130, Serviciul 
Resurse Umane.

l U.A.T. Municipiul Sebeş organizează examen 
de promovare în funcția publică de conducere 
vacantă de director executiv –Direcția Tehnică 
în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Sebeş. Examenul va consta în 
redactarea unei lucrări scrise şi interviul. 
Lucrarea scrisă va avea loc în data de 26 iulie 
2018, ora 11,00, iar interviul în data de 31 iulie 
2018, ora 11,00, Sebeş, Parcul Arini, nr.1 (sediul 
Primăriei Municipiului Sebeş). Dosarul pentru 
înscriere la examen se depune până în data de 16 
iulie 2018, ora 16,00, la Compartimentul Resurse 
Umane din cadrul Municipiului Sebeş. Condiţii 
de participare: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în specialitatea  ştiințe ingine-
reşti; -master sau studii postuniversitare în 
domeniul administrației publice, management 
sau în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice; -să fie numiţi într-o funcţie 
publică din clasa I; -vechime în specialitatea 
studiilor minim 3 ani; -să îndeplinească cerinţele 
specifice prevăzute în fişa postului; -să nu aibă în 
cazierul administrativ o sancţiune disciplinară 
neradiată în condițiile Legii nr.188/1999, republi-
cată.

l Primăria comunei Berceni, judeţul Prahova, 
cu sediul în comuna Berceni, sat Berceni, str. 
Prof. Voicu Ion, nr. 140 A, jud. Prahova, în 
conformitate cu prevederile art. 39 (2) din HGR 
611/04.06.2008 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei func-
ţionarilor publici, scoate la concurs 1 (un) post 
de funcţie publică vacantă din aparatul de speci-
alitate al Primarului comunei Berceni, judeţul 
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Prahova după cum urmează: 1.Un post de 
Inspector, clasa I, gradul profesional Superior în 
cadrul Compartimentului Urbanism, amena-
jarea teritoriului, sistematizare și peisagistică.
Concursul va avea loc pe data de 26 iulie 2018, 
ora 10.00, iar interviul va avea loc în maxim 5 
zile lucrătoare. Pentru funcția publică vacantă 
de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional 
Superior, în cadrul Compartimentului Urba-
nism, amenajarea teritoriului, sistematizare și 
peisagistică, se vor avea în vedere următoare-
le:Condiții generale de participare:Candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 - 
privind Statutul funcționarilor publici (R2), cu 
modificările și completările ulterioare.Condiţii 
specifice:- sã aibă studii superioare de lungã 
durată absolvite cu diplomã de licenţã sau echi-
valentã în domeniul urbanism, arhitectura, 
construcții și instalații pentru construcții, ingi-
nerie civilă și geodezică;- sa aibă vechime in 
specialitatea studiilor absolvite necesare exerci-
tarii functiei publice : minim 9 ani.Dosarul de 
înscriere va cuprinde documentele, conform 
prevederilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare. Infor-
maţii suplimentare la secretariatul comisiei de 
concurs din cadrul Primăriei comunei Berceni, 
persoana de contact: Leosteanu Lucian Augustin 
– Tel.0244.470.216, 0244.470.588 (int. 203).

l Spitalul Clinic De Neuropsihiatrie Craiova cu 
sediul în Str. Calea București nr. 99, Mun. 
Craiova, jud. Dolj, legal reprezentat prin 
Manager – Ec. Tudor Anca Emilia, în conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și 
completările ulterioare și ale Ord. M.S. nr. 
284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare și desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei de 
director financiar – contabil în perioada 
23.07.2018 – 27.07.2018, astfel: -23.07.2018 ora 
10.00 – testul grilă; -26.07.2018 între orele 10.00-
11.00 – susţinerea proiectului de speciali-
tate;-27.07.20218 ora 10.00 – interviul de selecţie. 
Dosarele de înscriere se depun în perioada 
25.06.2018 – 13.07.2018, între orele 08.00-15.00 
de luni până joi și între orele 08.00 – 13.00 în 
ziua de vineri, la sediul Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova - secretariat. Criterii 
generale: a) au domiciliul stabil in Romania; b) 
nu au fost candamnaţi definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra umanităţii, de serviciu sau în 
legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care i-ar 
face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
c) au o stare de sănătate corespunzatoare 
postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberată de medicul 
de familie sau de unitaţile sanitare abilitate; d) 
nu au vârsta de pensionare, conform prevede-
rilor legale în vigoare. Criterii specifice: a) sunt 
absolvenţi de învaţământ universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
profil economic; b) să aibă cel puţin doi ani 
vechime în specialitatea studiilor; Detalii supli-
mentare se pot obţine la Serviciul Resurse 

Umane din cadrul spitalului,  telefon 
0251/597857, interior 163.
                                                                                                    
l Primăria Jilava din Județul Ilfov scoate la 
concurs funcția publică de execuție specifică, 
vacantă de Polițist local, clasa I, grad profesional 
debutant din cadrul Compartimentului Ordine, 
Liniște Publică și Pază a Bunurilor, Serviciul 
Public Poliție Locală, pentru ocuparea căreia 
trebuie îndeplinite următoarele condiții: 1. 
Condiții generale: candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevazute de art. 54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor 
publici, republicată 2 cu modificările și comple-
tările ulterioare; 2. Condiții specifice pentru 
ocuparea funcției publice de executie  specifice, 
vacante de Polițist local, clasa I, grad profesional 
debutant din cadrul Compartimentului Ordine, 
Liniște Publică și Pază a Bunurilor, Serviciul 
Public Poliție Locală, -studii  universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -avizul psihologic în 
vederea angajării în care sunt precizate următoa-
rele concluzii: Apt Psihologic pentru poliţist 
local/conducător auto/port armă, emis de un 
cabinet medical abilitat in acest sens;  Avizul este 
necesar la numirea ȋn funcția publică, candidații 
ce nu ȋl obțin nu vor fi numiți ȋn funcția publică. 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei 
comunei Jilava din Sos. Giurgiului, nr.279, 
comuna Jilava Județul Ilfov. Proba scrisă  se va 
susține în data de 08.08.2018  ora 10.00. Interviul 
se va susține într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 
Dosarele de înscriere vor fi  depuse de  în peri-
oada  26.06- 15.07.2018, în termen de 20 zile de 
la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial 
al României, partea a III-a, la sediul Primăriei 
Jilava, sos.Giurgiului nr. 279, comuna Jilava, 
Judetul Ilfov la Biroul Resurse Umane și Admi-
nistrativ, tel/fax: 0214570115/0214571171, 
e-mail: primaria_jilava@yahoo.com, persoana de 
contact doamna Grigorescu Adriana, care 
asigură secretariatul comisiei de concurs și poate 
fi contactată la numarul de telefon 0214570115/
int.104. Dosarul de  ȋnscriere la concurs, trebuie 
să conțină în mod obligatoriu  documentele 
prevazute la art. 49 din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și completările ulterioare.

l Primăria Jilava din Județul Ilfov scoate la 
concurs  două funcții publice de execuție speci-
fice, vacante de Polițist local, clasa I, grad profe-
sional debutant și Polițist local, clasa III, grad 
profesional debutant din cadrul Compartimen-
tului Circulația pe Drumurile Publice, Serviciul 
Public Poliție Locală, pentru ocuparea cărora 
trebuie îndeplinite următoarele condiții: 1. 
Condiții generale: candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevazute de art. 54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor 
publici, republicată 2 cu modificările și comple-
tările ulterioare; 2. Condiții specific: Pentru 
funcția publică de execuție  specifică, vacantă de 
Polițist local, clasa I, grad profesional debutant 
din cadrul Compartimentului Circulația pe 
Drumurile Publice, Serviciul Public Poliție 
Locală:  -studii  universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă, -avizul psihologic în vederea angajării în 
care sunt precizate următoarele concluzii: Apt 
Psihologic pentru poliţist local/conducător auto/

port armă, emis de un cabinet medical abilitat ȋn 
acest sens; Pentru funcția publică de execuție  
specifică, vacantă de Polițist local, clasa III, grad 
profesional debutant din cadrul Compartimen-
tului Circulația pe Drumurile Publice, Serviciul 
Public Poliție Locală:-studii  medii liceale absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; -avizul psiho-
logic în vederea angajării în care sunt precizate 
următoarele concluzii: Apt Psihologic pentru 
poliţist local/conducător auto/port armă, emis de 
un cabinet medical abilitat ȋn acest sens;Avizul 
este necesar la numirea ȋn funcția publică, 
candidații ce nu ȋl obțin nu vor fi numiți ȋn 
funcția publică.  Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei comunei Jilava din Sos. Giurgiului, 
nr.279, comuna Jilava  Județul Ilfov. Proba 
scrisă se va susține în data de 09.08.2018  ora 
10.00. Interviul se va susține într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere vor fi  depuse 
de  în perioada  26.06.-15.07.2018 în termen de 
20 zile de la data apariţiei anunţului în Moni-
torul Oficial al României, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Jilava, sos.Giurgiului nr.279, comuna 
Jilava, Judetul Ilfov la Biroul Resurse Umane și 
Administrativ, tel/fax: 0214570115/0214571171, 
e-mail: primaria_jilava@yahoo.com, persoana de 
contact doamna Ene Gabriela, care asigură 
secretariatul comisiei de concurs și poate fi 
contactată la numarul de telefon 0214570115/
int.104. Dosarul de înscriere la concurs, trebuie 
să conțină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și completările ulterioare.

CITAȚII  
l Anunţăm deschiderea procedurii de declarare 
judecătorească a morţii – Dosar nr. 543/214/2018, 
a numitului Dinu Constantin, născut la data de 
30.12.1906, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Suseni, judeţul Argeș, cu invitaţia ca 
orice persoană ce deţine informaţii cu privire la 
persoana dispărută, să comunice de urgenţă la 
sediul redacţiei sau instanţei, datele pe care le 
cunoaște în legătură cu acesta.

l Numiții Peter Palaga, Peter Ilie, Peter Igna, 
Peter Palaga, Gaga Aftyna, Mandula Șandor și 
Paszternak Eszter sunt citați pe data de 12 
septembrie 2018 la Judecătoria Dragomirești, 
jud.Maramureș la cererea reclamantei Mihali 
Maria, domiciliată în comuna Săcel, nr.451 în 
dos. nr.38/224/2018 având ca obiect constatarea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune și înta-
bulare cu privire la terenul în suprafață de 
1.633mp înscris în CF 50785 Săcel și CF 50783 
Săcel.

l Se citează numiţii Mureșan Iuliana, Mureșan 
Toma, Mureșan Tănase, Mureșan Onisim și 
Mureșan Ileana la Judecătoria Năsăud, în cali-
tate de pârâți în dosarul civil 1066/265/2018, 
pentru termenul din 03.10.2018.

l Se citează pârâtul Paia Dorel la Judecătoria 
Reșiţa, pentru data 17 iulie 2018, în proces cu 
Masala Ana, dosar nr.450/290/2018.

l Admite acțiunea formulată de reclamanții 
Cocuz Ana CNP 2730910221138 și Cocuz 
Constantin CNP 1720503221232, ambii domici-
liați în Iași, strada Spinți nr.5 formulată în 
contradictoriu cu pârâții Alexa Mitriță CNP 

1660502374080 domiciliat în Iași, strada Sf. 
Sava nr.6, Alexa Lidia CNP 2690523373468 din 
Iași, strada G. Coșbuc nr.20, Tenea Daniela 
Petronela CNP 2670627221234 din Iași, strada 
Spinți nr.5. Dispune ieșirea din indiviziune și 
partajarea imobilului construcție  și teren situat 
în Iași, strada Spinți nr.5, astfel cum au fost 
identificate în raportul de expertiză Răileanu 
Dumitru și Eduard Antohe, ce urmează a face 
parte din prezenta hotărâre după cum urmează: 
Atribuie pârâților Alexa Mitriță și Alexa Lidia 
lotul nr.2 în suprafață de 250 mp teren situat în 
strada Spinți nr.5, jud. Iași, identificat de expert 
Răileanu Dumitru și liber de construcții , identi-
ficat potrivit schiței pe contur spre proprietatea 
Bercea Dorin (nr. cadastral 6070) și spre nr. 
c a d a s t r a l  1 3 3 5 5 4  p e  p u n c t e l e 
3,4,5,6,38,(49),7,48,53 și spre lotul 1 pe punctele 
53,26,18,18a, 17,62,61,15,14,13,7,6,5,4,2. Ia act 
de poziția părților în sensul că reclamanții Cocuz 
Ana și Cocuz Constantin, împreună cu pârâta 
Tenea Daniela Petronela vor rămâne în indivi-
ziune cu privire la terenul reprezentând lotul 
nr.1,  având ca puncte de del imitare 
2,4,5,6,7,13,14,61,17 (de la construcție), 18,18a, 
26,53,63,64,9,52,54,55,56,57,58,59,51,60, schița 
cuprinzând lotul 2, din raportul de expertiză 
topometrică Răileanu Dumitru. Raportul de 
expertiză Răileanu Dumitru face parte din 
prezenta hotărâre. Atribuie din imobilul 
construcție situat în Iași, strada Spinți nr.5, către 
reclamanții Cocuz Ana și Cocuz Constantin, 
lotul B identificat de expert Eduard Antohi, 
imobil identificat în Anexa 9 și 12 a raportului de 
expertiză, cu camerele 4,5a,5b,5,6. Atribuie 
pârâtei Tenea (Cocuz) Daniela Petronela Lotul 
A din imobilul situat în Iași, strada Spinți nr.5, 
identificat de expert Eduard Antohie, în Anexele 
9 și 10 expertiză, (încăperile 1a,1b,1c,2 și 3). 
Raportul de expertiză efectuat în cauză de 
expert Eduard Antohe face parte din prezenta 
hotărâre. Ia act de declarația pârâtei Tenea 
Daniela Petronela în sensul că nu solicită obli-
garea la sultă a reclamanților. Obligă pârâții 
Alexa Mitriță Alexa Lidia să achite reclamanților 
suma de 5.292 lei, cu titlu de cheltuieli de jude-
cată. Obligă pe pârâta Tenea Daniela Petronela 
la plata către reclamanți a sumei de 2646 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel 
în 30 de zile de la comunicare care se va depune 
la Judecătoria Iași sub sancțiunea nulității 
cererii. Pronuțată în ședință oublică astăzi, 
27.07.2016. 

DIVERSE  
l Unitatea administrativ-teritorială Amărăștii 
de Jos, din judeţul Dolj, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.22, 49, 59 începând cu data de 
04.07.2018, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Amărăștii de Jos, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Anunț public privind decizia etapei de înca-
drare Asociația pentru Înființarea și Sprijinirea 
Școlii Germane din București. Asociația pentru 
Înființarea și Sprijinirea Școlii Germane din 
București, titular al proiectului „Construire 
Ansamblu Școlar, Parcare, Sala de Sport, 
Cantină cu Bucătărie, Anexe, Împrejmuire” 
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anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM București: nu se 
supune evaluării impactului asupra mediului și 
nici evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului și de 
evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire 
Ansamblu Școlar, Parcare, Sala de Sport, Cantină 
cu Bucătărie, Anexe, Împrejmuire”, propus a fi 
amplasat în Str.Coralilor, Nr.20G, Sector 1, Bucu-
rești. Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru protecția mediului 
APM București din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 
6, București în zilele de luni-vineri între orele 8.30-
12.00 precum și la următoarea adresă de internet: 
http://apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 5 zile de la data publi-
cării acestui anunț.

l Eventualii moștenitori ai defunctului Eloi 
Eliodor, decedat la data de 21.12.2017, cu ultimul 
domiciliu în București, Strada Luica, Nr.13, bl.3, 
sc.2, et.10, ap.130, sector 4, sunt chemați la Socie-
tatea Profesională Notarială Bucur și Asociații, cu 

sediul în București, Bulevardul Chișinău, Nr.15, 
bl.A4, scara 2, parter, ap.46, sector 2, în data de 
11.07.2018, ora 14.00, pentru a participa la dezba-
terea procedurii succesorale. Dacă succesibilii citați 
nu îșî exercită dreptul de a accepta în termenul 
prevăzut de art.1103 din Codul Civil, vor fi prezu-
mați că renunță la moștenire.

l Confident Invest Bucuresti SA anunţă foștii 
clienţi care nu au răspuns solicitării de reziliere a 
contractelor de intermediere că sumele aflate în 
conturile acestora au fost virate în contul colector: 
RO62BTRLRONDISB000784601, deschis la 
Banca Transilvania, iar acestea pot fi retrase prin 
prezenţa titularului la orice agenţie/sucursală a 
Băncii Transilvania, prin prezentarea cărţii/buleti-
nului de identitate sau prin împuternicit, în baza 
unei procuri autentice. Detalii suplimentare despre 
procedura de intrare în posesia sumelor sau despre 
valoarea acestora se pot obţine la telefon: 
021.320.21.02 sau la e-mail: contact@confidentin-
vest.ro.

l Subsemnatul Beleiu Constantin, având domici-
liul în localitatea Arad, str.Carol Davila nr.9-11, 

sc.A, ap.3, jud.Arad, anunţă elaborarea primei 
versiuni a planului “ZONĂ LOUINŢE – 
FAZA PUZ” amplasat în Vladimirescu, str.3, 
FN, jud.Arad și declanșarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a planului se 
poate realiza la sediul firmei BIA – Arh.
CIOARĂ LUCIAN, localitatea Arad, str.
Muncii nr.34, zilnic între orele 10.30 – 12.30. 
Comentariile și sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul APM Arad, splaiul Mureșului 
nr.FN, în termen de 18 zile calendaristice de la 
data ultimului anunţ.

l SC ROMGETA COM PREST SRL având 
sediul în localitatea Svoriștea, str.Principală 
nr.47, jud.Suceava, anunţă elaborarea primei 
versiuni a planului “ZONĂ SERVICII 
(SERVICE AUTO) – FAZA PUZ” amplasat 
în Vladimirescu, extravilan, FN, jud.Arad și 
declanșarea etapei de încadrare pentru obţi-
nerea avizului de mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului se poate realiza la sediul 
firmei SC L&C TOTAL PROIECT SRL, loca-
litatea Arad, str.Muncii nr.34, zilnic între orele 
10.30 – 12.30. Comentariile și sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul APM Arad, splaiul 
Mureșului nr.FN, în termen de 18 zile calen-
daristice de la data ultimului anunţ.

l Subsemnaţii VRAJĂ NICOLAE ȘI 
CORNELIA, PALADE ANITA, SC ENERGY 
TRANSEXPERT SRL, BRAIŢ IOAN ȘI 
MARIANA, GUȘET VALENTIN, CIOBANU 
GHEORGHE ȘI IOANA, TÂMPA MARIUS 
ȘI ARDELEAN ALINA, FAUR FLORE 
ALEXANDRU, având domiciliul în locali-
tatea Vladimirescu, str.Abatorului nr.32, jud.
Arad, anunţă elaborarea primei versiuni a 
planului “ZONĂ SERVICII ȘI PRODUCŢIE 
– FAZA PUZ” amplasat în Horia, extravilan, 
DJ 709, jud.Arad și declanșarea etapei de 
încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a planului se 
poate realiza la sediul firmei BIA – Arh.
CIOARĂ LUCIAN, localitatea Arad, str.
Muncii nr.34, zilnic între orele 10.30 – 12.30. 
Comentariile și sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul APM Arad, splaiul Mureșului 
nr.FN, în termen de 18 zile calendaristice de la 
data ultimului anunţ.

l VIA INSOLV SPRL Ploiești, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar conform incheiere 
din data de 07.06.2018 pronunţată de Tribu-
nalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă, în 
dosarul nr. 16235/3/2018, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului debi-
toarei MIRA LUX STYLE SRL, Bucuresti, 
Str. Elena Polizu, nr. 3, Sect. 2, CIF 22093647, 
J40/13296/2007. Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a creanţelor 
nascute in cursul procedurii este 20.07.2018. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 30.07.2018. 
Termenul pentru afișarea tabelului definitiv 
este 24.08.2018. Adunarea creditorilor are loc 
la data de 03.08.2018 ora  12.00 la sediul lichi-
datorului judiciar.

LICITAȚII  
l Debitorul SC AD-EX SRL, societate în 
faliment, prin lichidator judiciar DINU, 

URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL, scoate la 
vânzare: Teren în suprafață de 10.000 mp 
situat în extravilan com. Tărtășesti, satul 
Baldana, jud. Dâmbovița, tarlaua 3, parcela 
19/47, cu o deschidere de aproximativ 14,6 m. 
Prețul de pornire al licitației este de 5.056,68 
Euro. Participarea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea până la data stabilită pentru 
l i c i t a ț i e  î n  c o n t u l  n r . 
RO83PIRB4218736909001000 deschis la 
PIRAEUS BANK –Sucursala Berceni, pe 
seama debitoarei SC AD-EX SRL, a garanției 
de participare la licitație în cuantum de 10% 
din prețul de pornire (plata se va face în lei la 
cursul BNR din data efectuării plății); -achizi-
ționarea până la aceeași data a Caietului de 
sarcini în valoare de 300 lei exclusiv TVA, care 
va fi plătit prin OP în contul nr. RO43 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 ales al lichidatorului judiciar 
din București, Str. Buzești nr.71, et.5, cam.504, 
sector 1. Prima ședință de licitație va avea loc 
în data de 12.07.2018, ora 14.00. Dacă imobilul 
nu se adjudecă la această dată, următoarele 
licitații vor avea loc în datele de: 19.07.2018, 
26.07.2018, 02.08.2018, 09.08.2018, 16.08.2018, 
23.08.2018, 30.08.2018, 06.09.2018 si 
13.09.2018 de la ora 14.00. Toate ședințele de 
licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești nr.71, et.5, 
sector 1, București. Pentru relații suplimentare 
sunați la tel: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Dosar executare silită nr. 16 / 2011. Primăria 
Comunei Cosmești, Județul Galați organi-
zează la sediul acesteia în data de 06.07.2018 
licitație privind valorificarea unor bunuri 
sechestrate ,,proprietate imobiliară, teren 
intravilan și construcții” aparținând  S.C. 
ROMPROPERTIES S.R.L. București și 
anume : hală – 243,15 mp, hală gater și fasonat 
cherestea – 444 mp, hală prelucrări – 162 mp, 
uscător – 80 mp, vestiar – 54 mp, BIROU – 15 
mp. Documentația ce conține raportul de 
evaluare se poate obține de la sediul Primăriei 
Cosmești sau poate fi transmisă prin mijloace 
electronice în urma unei solicitări din partea 
celor interesați. Procedura de licitație se va 
desfașura conform Ordinului nr. 3293 din 
27.12.2016 pentru aprobarea Procedurii 
privind evaluarea și valorificarea bunurilor 
sechestrate, emis de catre M.D.R.A.P. Infor-
mații suplimentare se pot obține de la sediul 
Primăriei Cosmești, tel. 0236336227, ÎNTRE 
orele 08,00 – 15,00 sau adresa de e-mail: 
primaria.cosmesti@gmail.com.

l Banipor S.R.L., societate in reorganizare, 
prin administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, scoate la vanzare prin licitatie publica, 
in bloc, proprietatea imobiliara situata in loca-
litatea Targsoru Vechi, Sat Strejnicu, Str. Stadi-
onului, nr. 31, Judetul Prahova, compusa din 
teren in suprafata totala de 668 mp, Tarlaua 
25, Parcela Cc1061/1,  Constructia C1 – abator, 
in suprafata construita de 234 mp si suprafata 
utila de 201,40 mp, nr. cadastral 126-C1 si  
Constructia C3 – magazie, in suprafata 
construita de 13,78 mp si suprafata utila de 
13,04 mp nr. cadastral 126-C3, la pretul total 
de 261.892 lei (valoarea nu contine TVA), dupa 
cum urmeaza:  - Constructia C1 – abator = 
190.616 lei fara TVA; - Constructia C3 – 
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magazie = 4.276 lei fara TVA; - Teren in supra-
fata totala de 668 mp  = 67.000 lei fara TVA.  
Licitatiile se vor organiza in data de 29.06.2018 
ora 11:00, iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogramata pentru 
data de 04.07.2018, 06.07.2018, 11.07.2018, 
13.07.2018, 18.07.2018, 20.07.2018, 25.07.2018, 
27.07.2018, 01.08.2018, 03.08.2018, 08.08.2018, 
10.08.2018, 15.08.2018, 17.08.2018, 20.08.2018, 
22.08.2018, 24.08.2018, 29.08.2018, 31.08.2018. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea regulamentului 
de vanzare se pot obtine de la sediul administra-
torului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Judetul Prahova, la numerele 
de telefon/fax: 0728485605/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., prin lichi-
dator, cu sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licitatie publica, 
imobil situat in Comuna Băneşti, Punct 
Ciuperceasca, Judeţul Prahova, compus din: 
C1 – Pensiune/Motel, în suprafaţă construită 
de 413,45 mp, suprafaţă utilă 360,60 mp, data 
construcţiei 1970, reabilitată in anul 2006; 
teren extravilan curti constructii, în suprafaţă 
măsurată de 7.740 mp; C 2 – Terasa cu coper-
tina de lemn, în suprafaţă de 122,85 mp; plat-
forma dale colorate, în suprafaţă de 148,82 
mp; C3 – Construcţie deschisa cu destinaţia 
discotecă, în suprafaţă de 295 mp; C4 – 
Construcţie cu destinaţia WC, în suprafaţă 
construită de 42 mp, suprafaţă utilă de 27,97 
mp, la preţul total de 658.660,50 lei (pret fara 
TVA). Licitatia se va tine la sediul lichidato-
rului in data de 29.06.2018, ora 14.00, iar in 
cazul in care proprietatea imobiliara nu se va 
vinde, licitatia se va tine in data de 04.07.2018, 
06.07.2018, 11.07.2018, 13.07.2018, 18.07.2018, 
20.07.2018, 25.07.2018, 27.07.2018, 01.08.2018, 
03.08.2018, 08.08.2018, 10.08.2018, 15.08.2018, 
17.08.2018, 20.08.2018, 22.08.2018, 24.08.2018, 
29.08.2018, 31.08.2018, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul lichidatorului judi-
ciar insotite de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la lichidatorulul judiciar, la 
adresa mai sus mentionata, la numerele de 
telefon 0787344547/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro.

l Octavy Forest S.R.L., societate in faliment, 
prin lichidator, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie teren in supra-
fata de 1.295 m.p. si  Constructiile C1 si C2 
(locuinta parter + etaj si garaj), situate in 
Baicoi, Str. Independentei, nr. 354, Judetul 
Prahova, la pretul de 600.000 lei (fara TVA). 
Licitatia se va tine in data de 29.06.2018, ora 
10.00, la sediul lichidatorului din Ploiesti, iar in 
cazul in care, bunurile nu vor fi adjudecate, 
licitatia se va tine in data de 04.07.2018, 
06.07.2018, 11.07.2018, 13.07.2018, 18.07.2018, 
20.07.2018, 25.07.2018, 27.07.2018, 01.08.2018, 
03.08.2018, 08.08.2018, 10.08.2018, 15.08.2018, 
17.08.2018, 20.08.2018, 22.08.2018, 24.08.2018, 
29.08.2018, 31.08.2018, la aceeasi ora si aceeasi 

adresa. Dosarul de prezentare si conditiile de 
participare se pot obtine numai de la sediul 
lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0787344547, www.andreiioan.ro.

l Universalmontaj Darzeu SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, scoate la vanzare prin licitatie publica 
urmatoarele bunuri: Renault Master DCI 90 
2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-53-UMD 2003 - 
6.305,75 lei; Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 
14+1 locuri PH-52-UMD 2003 - 6.305,75 lei; 
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri 
PH-51-UMD 2003 - 6.305,75 lei. Preturile nu 
includ TVA. Licitatiile se vor organiza in data 
de 29.06.2018 ora 15:00, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 04.07.2018, 
06.07.2018, 11.07.2018, 13.07.2018, 18.07.2018, 
20.07.2018, 25.07.2018, 27.07.2018, 01.08.2018, 
03.08.2018, 08.08.2018, 10.08.2018, 15.08.2018, 
17.08.2018, 20.08.2018, 22.08.2018, 24.08.2018, 
29.08.2018, 31.08.2018, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Dosarul de prezentare si conditiile de 
participare se pot obtine numai de la sediul 
lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0787344547, www.andreiioan.ro.

l Turnătoria Centrala Orion SA, societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie, urmatoarele bunuri 
mobile:  autoturism Daewoo Cielo TF19Y, an 
fabricatie 1999, nr. inmatriculare PH-15-TCO- 
400 euro; autoturism Mercedes 300 SE, an 
fabricatie 1992, nr. inmatriculare PH-20-TCO 
– 3.150 euro; autoturism Nubira, an fabricatie 
2003, nr. inmatriculare PH-35-TCO - 500 euro; 
autoutilitara Iveco Daily 65C15, an fabricatie 
2004, nr. inmatriculare PH-33-TCO - 2.000 
euro. Pretul bunurilor nu include TVA. Licita-
tiile se vor organiza in data de 29.06.2018 ora 
13:00, iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogramata pentru 
data de 02.07.2018, 04.07.2018, 06.07.2018, 
09.07.2018, 11.07.2018, 13.07.2018, 16.07.2018, 
18.07.2018, 20.07.2018, 23.07.2018, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot obtine numai de 
la sediul lichidatorului judiciar. Telefon/fax: 
0787344547/0244597808, email office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Debitorul SC AD-EX SRL, societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar DINU, URSE ȘI 
ASOCIAȚII SPRL, scoate la vânzare: Teren în 
suprafață de 10.000 mp situat în extravilan 
com. Tărtăşesti, satul Baldana, jud. Dâmbo-
vița, tarlaua 3, parcela 19/47, cu o deschidere 
de aproximativ 14,6 m. Prețul de pornire al 
licitației este de 5.056,68 Euro. Participarea la 
licitație este condiționată de: -consemnarea 
până la data stabilită pentru licitație în contul 
nr. RO83PIRB4218736909001000 deschis la 
PIRAEUS BANK –Sucursala Berceni, pe 
seama debitoarei SC AD-EX SRL, a garanției 
de participare la licitație în cuantum de 10% 
din prețul de pornire (plata se va face în lei la 
cursul BNR din data efectuării plății); -achizi-
ționarea până la aceeaşi data a Caietului de 
sarcini în valoare de 300 lei exclusiv TVA, care 
va fi plătit prin OP în contul nr. RO43 INGB 
5514 9999 0051 3726 deschis la ING BANK –
Sucursala Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL sau în 

numerar la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, cam.504, 
sector 1. Prima şedință de licitație va avea loc 
în data de 12.07.2018, ora 14.00. Dacă imobilul 
nu se adjudecă la această dată, următoarele 
licitații vor avea loc în datele de: 19.07.2018, 
26.07.2018, 02.08.2018, 09.08.2018, 16.08.2018, 
23.08.2018, 30.08.2018, 06.09.2018 si 
13.09.2018 de la ora 14.00. Toate şedințele de 
licitații se vor desfăşura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, 
sector 1, Bucureşti. Pentru relații suplimentare 
sunați la tel: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Publicaţia de vânzare privind licitaţia 
publică din data de 10.07.2018. Debitorul SC 
Agromec Gogoşu SA cu sediul in sat Gogosu, 
com.Gogosu, jud.Mehedinti, CIF:1609169, 
J25/248/1991, aflata in procedura de faliment, 
dosar nr. 4241/101/2014 prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL, cu sediul in 
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului, nr.7A, jud.
Mehedinti, scoate la vanzare bunurile imobile 
la preturi diminuate cu 35% fata de raportul 
de evaluare: *Sediu Gogosu* situat in sat 
Gogosu, comuna Gogosu, judetul Mehedinti la 
un preţ de pornire al licitaţiei de 69030,00 euro 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii), pret diminuat cu 35% fata de pretul 
stabilit prin evaluare;-Bunul imobil *Secția 
Balta Verde* situată în sat Balta Verde, 
comuna Gogoşu, județul Mehedinți, clădire 
folosită ca birou în stare avansată de degra-
dare, atelier mecanic, pătul demolat şi teren 
curți construcții cu o suprafață de 5073,00 mp. 
la un preţ de pornire al licitaţiei de 7918,00 
euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii), pret diminuat cu 35% fata de pretul 
stabilit prin evaluare;-Bunul imobil *Secția 
Cioroboreni* situată în sat Cioroboreni, 
comuna Jiana, județul Mehedinți, compusă din 
– atelier mecanic, magazie şi teren curți 
construcții în suprafață de 5215,00 mp. – certi-
ficat de atestare a dreptului de proprietate 
seria MO7 nr. 1301 din data de 04.03.1996, la 
un preţ de pornire al licitaţiei de 7865,00 euro 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii), pret diminuat cu 35% fata de pretul 
stabilit prin evaluare;şi bunurile mobile dimi-
nuate cu 75% față de raportul de evaluare:-se-
mănătoare SUP 29 producător Mecanica 
Ceahlău la un preț de pornire a licitație de 
861,66 lei;-redresor cu seleniu la un preț de 
pornire a licitație de 87,50 lei;-transformator 
sudură la un preț de pornire a licitație de 
232,50 lei;-electrocompresor la un preț de 
pornire a licitație de 155,00 lei;-pod rulant cu 
macara monogrindă la un preț de pornire a 
licitație de 4652,50 lei;-banc centricubat pompe 
injecție la un preț de pornire a licitație de 
785,00 lei;-cântar la un preț de pornire a lici-
tație de 37,50 lei;-stâlpi rețea elecrică 29 bucăți 
la un preț de pornire a licitație de 33,15 lei/buc 
(aferenti cladirilor);-rezervor ulei 2 buc. la un 
preț de pornire a licitație de 187,87 lei/buc;- 
mobilier deteriorat la un preț de pornire a lici-
tație de 55 lei; Valorile nu conțin TVA.Licitatia 
va avea loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 10.07.2018 
orele 14,00. Participarea la licitatie este condi-
tionata de consemnarea in contul nr. 
RO05CARP026001034183RO01 deschis la 
Patria Bank SA, cu cel putin 2 ore inainte de 
ora inceperii licitatiei a unei cautiuni de 10% 
din pretul de pornire al licitatiei si achizitio-

narea caietului de sarcini in cuantum de 1000 
lei pentru bunurile imobile si 50 de lei pentru 
bunurile mobile. Relatii suplimentare la tele-
foanele 0742592183, 0252/354399 sau la sediul 
profesional al lichidatorului din Municipiul 
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului, nr.7A, jud.
Mehedinti.Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL.

PIERDERI  
l Pierdut cartele acces pe numele Luminita 
Constantin si Valentin Dandocsi. Le declaram 
nule.

l Pierdut legitimatie de student, nume: Andrei 
Banica. Universitatea de Stiinte Agronomice si 
Medicina Veterinara din Bucuresti, Facuktatea 
de Horticultura. Se declara nula.

l SC Mebra SRL, RO6522852, declar pierdut 
Certificat constatator 2018 punct lucru Brasov, 
Str.Calugareni nr.7 si punct lucru Bod, Str.Ariuj-
diului, nr.92.

l Deteriorată Autorizaţia de interpret şi tradu-
cător nr.23238/25.08.2011, eliberată de Minis-
terul Justiţiei. O declar nulă.

l Pierdut certificat înregistrare registrul comer-
ţului Miady Construct SRL, J51/494/2006, CUI: 
18952438.

l Pierdut carnet de ambarcatiune cu numar de 
i n m a t r i c u l a r e  0 2 2 M M  s i  s e r i e  U S 
YAMA4191H708. Se declara nul.

l S-a pierdut Registrul Unic de Control al SOC 
COMBO LOGISTICS INT SRL, cu sediul în str 
Armand Călinescu, nr.10, cam.1A, loc.Piteşti, 
având Cod Unic de Înregistrare: 28847200, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J3/995/2011. Se declară nul.

l Pierdut fişă de punere în posesie nr. 
778/29.05.1996 pe numele Ivan V. Ion, com. 
Curcani jud. Călăraşi.

l Pierdut carnet de comercializare pe numele 
Zamfir Gheorghiţa str. Amurgului nr. 58 C.C 
seria B nr. 2815201 -2815240 eliberat de 
Primăria sect. 5. Îl declar nul.

l Pierdut atestat taxi  seria CPTX Nr. 136237, 
emis de ARR, Putinică Teodor.

l Pierdut certificat de înregistrare firma 
Buchete Dulci  SRL cu sediul social în Bucu-
reşti, sectorul 1, strada Drumul Pădurea Neagră 
Nr.19 -85, Corp 28 B18, camera 1, etaj 1, ap.16, 
CUI 37431053/24.04.2017, nr. Reg. Com. 
J40/5698/2017. Îl declar nul.

l Declar  pierdut certificat de înregistrare Seria 
B, Nr. 2740306 pentru Mărăşescu Mihai Între-
prindere Individuală, cod unic de înregistrare 
31594973, F40/1763/2013, Bucureşti, Șoseaua 
Olteniţei nr. 220, bloc 8, sc.A, parter, sector 4.

l Declar pierdută  legitimaţie RATB –pentru 
persoane cu handicap, emisă de DGASPC pe 
numele Enescu Nicolae.

l Declar pierdute Atestat de Transport Marfă, 
Card Tahograf, emise de ARR Bucureşti, pe 
numele Baicu Vasile.


