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OFERTE SERVICIU
l Execut zidarie sape tencu-
ieli, zugraveli, rigips, acoperi-
suri, subzidiri,consolidari.
Telefon; 0740696157.

l Angajăm șoferi de TIR, 
Danemarca –Norvegia. 
Condiții de muncă și salarii 
avantajoase. Relații la telefon: 
+4528351103, +452341883. 
E-mail: job.drivers@intercar-
go-scandinavia.dk

l Mars Commercial Center 
SRL angajează personal de 
serviciu pentru un post 
vacant, locaţie în sectorul 1, 
vârsta max. 30 ani, cunoaș-
terea limbii engleze și/sau 
indoneziene constituie un 
avantaj; oferim salariu și 
condiţii de muncă motivante. 
CV la office@marscenter.ro

l Societate comerciala anga-
jeaza sofer pentru Directorul 
General -activitati de birou si 
deplasari ocazionale in afara 
orasului. Conditii: pachet 
salarial atractiv. CV la offi-
ce@1benjamins.ro.

l  S o c i e t a t e  a n g a -
jeaza  Junior  Manager cu 
experienta. Conditii: pachet 
s a l a r i a l  a t r a c t i v . 
Cerinte:  Cunostinte nivel 
mediu/avansat a pachetului 
office. CV la office@1ben-
jamins.ro."

l Locuri de munca in Anglia. 
Cautam: Carer, Registred 
Nurse (cu PIN), vorbitoare de 
limba engleza, care sa lucreze 
in ingrijirea batranilor, la case 
de batrini, Devon si Bishops 
Stortford.  Contact  pe: 
conewood02@gmail.com 
-Full time. Contract de 
munca sigur. Posibilitatea 
sustinerii interviului online 
pentru candidatii. Decontare 
bilet de avion; Instruire/Trai-
ning la locul de munca si 
diploma de specializare in 
domeniu. Salariu motivant: 
minim 8.10 lire/ora, peste 
1600 lire/luna. Cum ne dorim 
sa fii? Cerinte: Persoane orga-
nizate, responsabile, flexibile, 
empatice, motivate; fara ante-
cedente penale. OBLIGA-
T O R I U :  R e s p e c t a r e a 
contractului pentru o peri-
oada de minim 6 luni. Ce vei 
face? Responsabilitati: Sa 
asiste clientii care au nevoie 
de ajutor; Sa ajute clientii cu 

probleme de imobilitate si alte 
dizabilitati; Sa respecte politi-
cile companiei.

l Spitalul Clinic „Sfânta 
Maria”, cu sediul în Bucu-
rești, B-dul Ion Mihalache, 
nr.37-39, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contrac-
tuale: -1 (un) post asistent 
medical principal laborator 
radiologie, nivel studii S, 
vechime în specialitate: 
minim 5 ani, perioadă nede-
terminată. Acte necesare în 
vederea participări i  la 
concurs: -cererea de înscriere 
la concurs; -copia actului de 
identitate; -copia certificatului 
de naștere, de căsătorie; 
-copie acte studii și alte acte 
care atestă efectuarea unor 
specializări (cursuri); -copia 
carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă și, 
după caz, în specialitate; 
-cazierul judiciar; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare; 
-curriculum vitae. Condiţii de 
participare la concurs: -are 
cetăţenie română, cetăţenie a 
altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
European și domiciliul în 
România; -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are 
vârsta-limită reglementată de 
prevederile legale; -are capa-
citate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale 
eliberată de medicul de 
familie sau de unităţi sanitare 
abilitate; -îndeplinește condi-
ţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau de condiţii speci-
f ice potrivit  cerinţelor 
postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnat definitiv 
pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justi-
ţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a 
intervenit  reabi l i tarea. 
Condiţii pentru ocuparea 
p o s t u r i l o r  v a c a n t e  ș i 
temporar vacante, conform 

Ordinului MS nr.1470/2011: 
-diplomă licenţă specialitatea 
radiologie; -adeverinţă care 
atestă promovarea exame-
nului de grad principal; 
-concurs pentru ocuparea 
postului. Concursul se va 
desfășura la sediul unităţii 
c o n f o r m  c a l e n d a r u l u i 
următor: -14 noiembrie 2017, 
ora 10.00, proba scrisă; -16 
noiembrie 2017, ora 10.00, 
interviul. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor la 
concurs: 02 noiembrie 2017, 
ora 15.00. Relaţii suplimen-
tare: compartiment RUNOS, 
tel.021.222.35.59. 

l Orașul Târgu Frumos, cu 
sediul în strada Cuza Vodă, 
nr.67, localitatea Târgu 
Frumos, judeţul Iași, organi-
zează, conform prevederilor 
HG nr.611/2008, concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 
funcției publice de execuție 
vacante de inspector I prin-
cipal din cadrul Comparti-
mentu lu i  Urbanism ș i 
Amenajarea Teritoriului. 
Concursul va avea loc în 
data de 20 noiembrie 2017, 
ora 10.00, proba scrisă, iar 
data și ora interviului vor fi 
anunțate după proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se vor 
depune în termen de 20 zile 
calendaristice de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, 
Partea a III-a, la secretari-
atul comisiei de concurs, 
telefon: 0232.710.906, inte-
rior: 105. Condiţiile de parti-
cipare la concurs: Candidații 
trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute 
d e  a r t . 5 4  d i n  L e g e a 
nr.188/1999, R2/A, privind 
Statutul  funcţionari lor 
publici, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Condiţii de studii: -studii 
superioare finalizate cu 
diplomă de licență în dome-
niul inginerie civilă și insta-
lații sau inginerie geodezică. 
Condiţii de vechime: Minim 
5 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice de execuţie de grad 
profes iona l  pr inc ipa l , 
conform art.57, alin.5), lit.b) 
din Legea nr.188/1999 (R/A), 
privind Statutul funcţiona-
rilor publici. Alte informaţii 
pot fi obţinute la sediul insti-
tuţiei sau de pe site-ul: www.
primariatgfrumos.ro, la 

s e c ţ i u n e a  „ A n u n ţ u r i 
publice”, „Concursuri”. 

l Liceul Tehnologic „Teodor 
Diamant”, cu sediul în locali-
tatea Boldești-Scaeni, strada 
Bucovului, numărul 6, judeţul 
P r a h o v a ,  o r g a n i z e a z ă 
concurs, în temeiul HG 
286/2011, pentru ocuparea 
următorului post contractual 
vacant. Denumirea postului: 
Administrator Patrimoniu, 
normă întreagă, perioadă 
nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: 
studii superioare cu diplomă 
de licenţă; -vechime: 4 ani; 
-cunoștinţe foarte bune de 
operare calculator în limbaje 
specifice de gestiune; -abilităţi 
de comunicare și relaţionare; 
-abilităţi de coordonare a 
echipelor; -capacitate de 
gestionare a timpului și prio-
rităţilor. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: 
Liceul Tehnologic „Teodor 
Diamant” Boldești-Scaeni; 
Proba scrisă: 13.11.2017, ora 
10.00; Proba de interviu: 
13.11.2017, ora 12.00. Data-li-
mită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 
03.11.2017. Relaţii telefon: 
0244.211.501. 

l  Ș c o a l a  G i m n a z i a l ă 
„George Enescu”, cu sediul în 
localitatea Moinești, str. 
Schelei, nr.1, judeţul Bacău, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: Muncitor 
calificat, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 13.11.2017, 
ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 13.11.2017, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
13.11.2017, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
medii; -vechime: minim 1 an; 
-recomandare de la ultimul 
loc de muncă; -calificare 
fochist; -minim o specializare 
în unul dintre domeniile: elec-
trician, instalator, zidar, 
faianțar. Candidaţii vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale 
„George Enescu” Moinești. 

Relaţii suplimentare la sediul: 
Școala Gimnazială „George 
Enescu” Moinești, persoană 
de contact: secretar, Nisto-
reanu  Mar ia ,  t e l e fon : 
0 2 3 4 . 3 6 2 . 2 2 0 ,  f a x : 
0234.362.220, e-mail: scoala-
georgeenescu.moinesti@
yahoo.com.

l Școala Gimnazială Nr.1 
Onești, cu sediul în localitatea 
Onești, strada Cașinului, 
numărul 15, judeţul Bacău, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -muncitor 
calificat, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 14 noiembrie 
2017, ora 9.00; -Proba prac-
tică în data de 14 noiembrie 
2017, ora 11.30; -Proba 
interviu în data de 15 noiem-
brie 2017, ora 9.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
10 clase/școală profesională 
finalizate cu Certificat de 
absolvire a ciclului inferior al 
liceului/diplomă de absolvire 
a  ș c o l i i  p r o f e s i o n a l e ; 
-vechime: minim 4 ani; -certi-
ficat de calificare într-o 
meserie; -atestat pentru 
executarea activităţilor de 
pază a obiectivelor, bunurilor, 
valorilor și de gardă de corp/
dovada că este înscris la 
cursul pentru obținerea ates-
tatului de pază. Candidaţii 
vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
secretariatul Școlii Gimna-
ziale Nr.1 Onești. Relaţii 
suplimentare la sediul: Școala 
Gimnazială Nr.1 Onești, 
p e r s o a n ă  d e  c o n t a c t : 
Anchidin Mihaela, telefon: 
0234.313.041.

l Primăria Comunei Cioro-
iași, cu sediul în localitatea 
Cioroiași, sat Cioroiași, str.
Principală, nr.36, judeţ Dolj, 
având în vedere prevederile 
HG 611/2008, organizează 
concurs pentru ocuparea a 
două funcţii publice vacante 
de: -Referent grad profesional 
asistent (casier) din cadrul 
Compartimentului Financi-
ar-Contabil; -Referent grad 
profesional debutant din 
cadrul SPCLEP Cioroiași. 
Termenul de depunere a 

dosarelor este de 20 zile de la 
data publicării prezentului 
anunţ în perioada 20.10.2017, 
ora 08.00-08.11.2017, ora 
16.00; -selecţia dosarelor de 
înscriere: 09.11.2017; -proba 
scrisă se va desfășura în data 
de 20 noiembrie 2017, ora 
10.00; -interviul în data de 
22 .11 .2017,  ora  10 .00 . 
Condiţii de participare la 
concurs: -Referent grad 
profesional asistent (casier) 
din cadrul Compartimentului 
Financiar-Contabil: -Studii 
liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; -6 luni 
vechime în specialitatea 
studiilor necesare executării 
funcţiei publice; -Cunoștinţe 
de operare pe calculator 
(diplomă/atestat). -Referent 
grad profesional debutant din 
cadrul SPCLEP Cioroiași: 
-Studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; 
-Fără vechime în specialitatea 
studiilor necesare executării 
funcţiei publice; -Cunoștinţe 
de operare pe calculator 
(diplomă/atestat). Condiţii 
generale menţionate la art.54 
din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţiona-
rilor publici (r2), republicată. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Cioroiași, 
persoană de contact: Stancu 
Sanda Veronica, telefon/fax: 
0251.317.122, e-mail: cioro-
iasi@cjdolj.ro

l  P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Răucești, cu sediul în locali-
tatea Răucești, str.Principală, 
nr.59, judeţul Neamț, organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea postului contractual 
vacant de asistent medical 
comunitar, conform HG 
286/2011. Condiții: a.studii de 
specialitate în domeniul asis-
tenței medicale absolvite cu 
diplomă; b.vechime în specia-
litatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei contrac-
tuale: minim 1 an; c.abilități 
în utilizarea mijloacelor 
moderne de comunicare 
(Internet, E-mail,  fax). 
Selecţia dosarelor de concurs 
va avea loc la data de 8 
noiembrie 2017; Proba scrisă 
în data de 13 noiembrie 2017, 
ora 10.00; Proba interviu în 
data de 15 noiembrie 2017, 
ora 10.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs până pe data 
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de 3 noiembrie 2017, la sediul 
Primăriei Răucești. Relaţii 
suplimentare la sediul Primă-
riei Răucești, persoană de 
contact: Borcilă Petronica, 
telefon: 0233.788.003, fax: 
0233.788.239, e-mail: primari-
araucesti@yahoo.com.

l Primăria comunei Victoria, 
judeţul Iași, organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de muncitor cali-
ficat, treapta profesională I, 
din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 
comunei Victoria, judeţul Iasi. 
Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucratoare 
de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a III-a. 
Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din H.G. nr. 
286 din 23 martie 2011 pentru 
aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contrac-
tuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superi-
oare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modi-
ficarile si completarile ulteri-
oare. Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei comunei 
Victoria în data de 14.11.2017 
(proba scrisă) ora 10,00 și 
15.11.2017 (interviul) ora 
14,00. Pentru ocuparea 
postului vacant de muncitor 
calificat din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului 
comunei Victoria, jud.Iași, se 
stabilesc următoarele condiţii 
generale și specifice: a. 
condiţii generale pentru 
o c u p a r e a  p o s t u l u i  d e 
muncitor calificat - Comparti-
mentul administrativ - apro-
vizionare: - candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 3 din H.G. 
nr. 286 din 23 martie 2011 
pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contrac-
tuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superi-
oare a personalului contrac-

tual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modi-
ficarile si completarile ulteri-
oare. b.condiţii specifice 
pentru ocuparea postului de 
muncitor calificat - Comparti-
mentul administrativ - apro-
vizionare: 
- studii generale; - experienţă 
de cel  puţin 12 ani  în 
domeniu, dovedită prin 
înscriere în carnetul de muncă 
sau oricare alt document; - 
posesor de permis categoria  
B, C+E, D+E; - să nu aiba 
abateri grave pe linie de circu-
lație rutieră; - aptitudini de 
mecanica și electricitate auto. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei comunei Victoria, 
d-na Răileanu Domnica, 
secretara comisiei, telefon - 
fax 0232/295120. 

l Academia de Studii Econo-
mice din București organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante, 
de execuţie , pe perioadă 
nedeterminată: Direcţia 
Socială/ Serviciul Social. 
Îngrijitor: 7 posturi studii 
generale; Muncitor calificat 
(zugrav): 1 post studii medii, 
profesionale, certificat califi-
care profesională de zugrav 
Muncitor calificat (electri-
cian): 1 post studii medii, 
profesionale, certificat califi-
care profesională de electri-
c ian.  Direcţ ia  Socială/ 
Serviciul Cantină; Îngrijitor: 2 
posturi studii generale. 
Direcția Economică/Biroul 
Contabilitate de Gestiune; 
Economist: 1 post studii supe-
rioare, domeniul economic. 
Centrul de Perfecţionare /
Complex Predeal; Îngrijitor: 1 
post nivel studii: generale; 
Portar: 1post nivel studii: 
generale; certificat de pază. 
Facultatea de Cibernetică, 
Statistică și Informatică 
Economică; Secretar facul-
tate: 1 post studii medii. 
Facultatea  de Contabilitate și 
Informatică de Gestiune - 
Centrul teritorial Deva; 
Secretar: 1post studii superi-
oare, vechime în muncă:mi-
nimum 5 ani, vechime în 
specialitatea postului:mi-
nimum 5 ani; Administrator 
patrimoniu: 1 post studii 
medii. Direcţia Administra-
tivă / Serviciul Administrativ; 
Muncitor calificat (parchetar 
– linolist): 1 post studii medii, 
profesionale, certificat califi-

care, domeniul studiilor: 
parchetar, vechime în speciali-
tatea postului: minimum 2 
ani. Muncitor calificat (tini-
chigiu): 1 post studii medii, 
profesionale, certificat califi-
care, domeniul studiilor: 
confecţii metalice – tinichi-
gerie, vechime în specialitatea 
postului :  minim 2 ani . 
Direcţia Resurse Umane; 
Consilier juridic: 1 post studii 
superioare, nivelul studiilor: 
licenţă, domeniul studiilor: 
drept/știinţe juridice, vechime 
în muncă: minim 3 ani; 
vechime în specialitatea 
postului :  minim 3 ani . 
Direcţia Juridică și Conten-
cios Administrativ/ Biroul 
Avizare Documente Interne; 
Consilier juridic: 1 post studii 
superioare, nivelul studiilor: 
licenţă, domeniul studiilor: 
drept/știinţe juridice, vechime 
în muncă: minim 4 ani; 
vechime în specialitatea 
postului: minim 4 ani,; 
Direcţia Tehnologia Informa-
ției și Comunicații – Serviciul 
Reţele; Analist programator 
ajutor II: 1 post studii medii, 
absolvent bacalaureat, dome-
niul studiilor: student la o 
facultate de profil; Analist  
programator II: 1 post studii 
superioare, absolvent  facul-
tate, domeniul studiilor: elec-
tronică și telecomunicații, 
automatică, sau informatică, 
experiență de lucru de cel 
puțin 10 ani;  Analist progra-
mator I: 1 post studii superi-
oare, absolvent  facultate, 
domeniul studiilor: electroteh-
nică, electronică și telecomu-
nicații, automatică, acționări 
și automatizări sau informa-
tică; experiență de lucru de cel 
puțin 10 ani. Facultatea  de 
Economie Agroalimentară și 
a Mediului/Departamentul de 
Educaţie Fizică și Sport. 
Portar: 1 post studii studii 
generale, atestat de pază. 
Facultatea de Economie 
Teoretică și Aplicată/ Depar-
tamentul pentru Pregătirea 
Personalului  Didact ic ; 
Secretar: 1 post studii univer-
sitare de masterat sau echiva-
lente; Secretar: 1post studii 
medii; Direcţia de Achiziţii 
Publice /Serviciul Achiziţii 
Publice; Economist: 1 post 
studii superioare de lungă 
durată, diplomă de licenţă, 
domeniul studiilor: economic, 
specialitatea postului: activi-
tatea de achiziţii publice, 
vechime în specialitate: 

minim 2 ani în domeniul 
studiilor absolvite /achiziţii/ 
achiziţii publice; certificat de 
expert Achiziţii Publice, recu-
noscut de Autoritatea Naţio-
nală pentru Calif icări ; 
Referent: 1post studii superi-
oare, diplomă de licenţă, de 
lungă durată, domeniul studi-
ilor: economic/tehnic,  specia-
litatea postului: achiziţii 
publice, vechime în speciali-
tate: minim 2 ani în  domeniul 
studiilor absolvite/achiziţii/
achiziţii publice; certificat de 
expert Achiziţii Publice, recu-
noscut de Autoritatea Naţio-
nală pentru Calificări. Locul 
de desfășurare a concursului 
(scris și /practică): sala 0420, 
data: 13.11.2017, ora:9.00. 
Data limită de depunere a 
d o s a r e l o r  d e 
concurs:02.11.2017, ora 12. 
Interviul se va desfașura în 
data de 17.11.2017 ulterior 
afișării rezultatelor probelor 
scrise și /practice. Date 
contact secretar comisie 
concurs: Stamate Carmen  
Tel. 0213191900/466. Infor-
maţii suplimentare găsiţi pe 
site – ul: http://resurseumane.
ase.ro.

l Consiliul Județean Suceava 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea unei 
funcții publice de execuție 
vacante de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional prin-
cipal și unei funcții publice de 
execuție vacantă de consilier 
juridic, clasa I, grad profesi-
onal superior la Comparti-
m e n t u l  c o n t e n c i o s 
administrativ, Direcția admi-
nistrație publică locală din 
cadrul Consiliului Județean 
Suceava. Concursul se organi-
zează la sediul Consiliului 
Județean Suceava: în data de 
21.11.2017, ora 10.00, susți-
nerea probei suplimentare 
pentru testarea competențelor 
în domeniul tehnologiei infor-
mației; 23.11.2017, ora 10.00, 
proba scrisă și interviul în 
termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. I. Condiţii gene-
rale: candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute la art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul  funcţionari lor 
publici, republicată, cu modi-
ficările și completările ulteri-
oare. II. Condiţii specifice: 1. 
Pentru funcţia publică de 
execuţie vacantă de consilier 

juridic, clasa I, grad profesi-
onal principal: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în 
domeniul științelor juridice; 
vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării func-
ţiei publice de minimum 5 
ani; 2.Pentru funcţia publică 
de execuţie vacantă de consi-
lier juridic, clasa I, grad 
profesional superior: studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul științelor juridice; 
vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării func-
ţiei publice de minimum 9 
ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial 
Partea a III-a, la sediul Consi-
liului Județean Suceava din 
strada Ștefan cel Mare, nr. 36. 
Relații suplimentare cu 
privire la conținutul dosa-
rului, bibliografiei, etc. se pot 
obține de la afișierul institu-
ției, la camera 317/319 sau la 
telefon 0230.222.548, int. 
234/120.

l Centrul de Sănătate Multi-
funcțional „Sf. Nectarie” cu 
sediul în bulevardul Uverturii 
nr. 81, sector 6, organizează 
concurs pentru ocuparea a 7 
posturi contractuale de condu-
cere/ execuție vacante, peri-
oadă nedeterminată, în data 
de 13.11.2017 ora 10.00 proba 
s c r i s ă  ș i  i n t e r v i u l  p e 
17.11.2017 -programare înce-
pând cu ora 10.00. Posturi și 
cerințe de participare la 
concurs: -1 post director 
medical: studii superioare în 
domeniul medicină; certificat 
medic specialist eliberat de 
Ministerul Sănătății; certificat 
membru colegiul medicilor 
din România; poliţă de asigu-
rare pentru răspundere civilă; 
vechimea în specialitate 10 
ani. Compartimentul Medical. 
-1 post medic medicină 
internă: studii superioare în 
domeniul medicină; certificat 
medic specialist eliberat de 
Ministerul Sănătății; certificat 
membru Colegiul Medicilor 
din România; poliţă de asigu-
rare pentru răspundere civilă; 
vechimea în specialitate 3 ani. 

-3 posturi asistent medical 
generalist: studii postliceale în 
specialitatea asistent medical; 
c e r t i f i c a t  m e m b r u 
O.A.M.G.M.A.M.R.; aviz 
liberă practică; poliță de 
asigurare pentru răspundere 
civilă profesională; vechimea 
în specialitate 2 ani. -1 post 
asistent medical fizioterapie: 
studii postliceale în speciali-
tatea asistent medical fiziote-
rapie; certificat membru 
O.A.M.G.M.A.M.R.; aviz 
liberă practică; poliță de 
asigurare pentru răspundere 
civilă profesională; vechimea 
în specialitate 2 ani. -1 post 
maseur: studii medii; certificat 
tehnician maseur; vechimea în 
specialitate 2 ani. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune 
în perioada 23.10.2017 
-03.11.2017 între orele 8.30-
15.00 la sediul din bd. Uver-
turii nr. 81, sector 6, București 
și trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documente prevă-
zute la art. 6, secţiunea 2, 
conform H.G. nr. 286/2011 
*actualizată. Condiţiile de 
desfășurare a concursului: 
-concursul se va desfășura 
astfel: proba scrisă/ practică/ 
interviul se va desfășura în bd. 
Uverturii nr. 81, București, 
sector 6. Rezultatele probelor 
și a contestaţiilor depuse se 
afișează la sediul din bd. Uver-
turii nr. 81, București, sector 6. 
Afișarea selecţiei dosarelor de 
concurs: 07.11.2017. Rezulta-
tele contestaţiilor pentru 
selecţia de dosare: 09.11.2017. 
Proba scrisă: 13.11.2017 -ora 
10.00. Afișarea rezultatelor 
obţinute la proba scrisă: 
1 4 . 1 1 . 2 0 1 7 .  I n t e r v i u l : 
17.11.2017 -programare înce-
pând cu ora 10.00. Afișarea 
rezultatelor la interviu: 
20.11.2017. Relatii la tel.: 
0376.203.291 –Teianu Daniel.

l Primăria Comunei Popești 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea unor 
posturi  vacante- funcții 
publice din aparatul de speci-
alitate, cu normă întreagă, pe 
durată nedeterminată, în data 
de 20.11.2017 proba scrisă și 
în data de 27.11.2017 proba 
interviu. A. Posturi vacante: 1. 
Consilier, clasa I, grad profe-
sional principal în cadrul 
Compartimentului Achiziții 
Publice -studii superioare; 2. 
Consilier, clasa I, grad profe-
sional debutant în cadrul 
Compartimentului Evidență 
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Agricolă– studii superioare; 3. 
Referent, clasa III, grad 
profesional principal în 
cadrul Resurse Umane– 
studii medii. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul 
instituției în termen de 20 zile 
de la publicarea anunțului 
conform art. 49 din Hotărârea 
nr. 611/ 04 iunie 2008 actuali-
zată. Toate probele concur-
sului se desfășoară la sediul 
Primăriei Popești din sat 
Popești, com. Popești, jud. 
Iași. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Popești, judeţul Iași 
la tel.: 0232/323400 Comparti-
ment Juridic.

l Primăria Sectorului 6 orga-
nizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante, astfel: •1 post 
de inspector specialitate 
gradul IA din cadrul Servi-
ciului Logistică și Adminis-
trativ, Direcţia Generală 
Economică; •1 post şofer 
gradul I din cadrul Serviciului 
Logistică și Administrativ, 
Direcţia Generală Econo-
mică. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei 
Sectorului 6, în data de 
14.11.2017. Proba scrisă: se va 
d e s f ă ș u r a  î n  d a t a  d e 
14.11.2017, orele 10.00. Inter-
viul: data și ora vor fi comuni-
cate ulterior. Dosarele de 
înscriere se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării în Moni-
torul Oficial partea a III-a, la 
sediul Primăriei Sectorului 6 
și trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din H.G. 
286/2011. Data limită de 
depunere a dosarelor este  
02.11.2017. Condiţiile de 
participare și bibliografia se 
afișează la sediul și pe site-ul 
Primăriei Sector 6 www.
primarie6.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Sector 6, Serviciul 
Managementul Resurselor 
Umane, persoană de contact- 
secretarul  comis ie i  de 
concurs, et. 1, cam. 32 sau la 
tel./ fax 0376.204.439.

l Direcţia Generală de Impo-
zite și Taxe Locale Sector 6 
anunţă organizarea concur-
sului pentru ocuparea funcţi-
ilor  publice de execuţie 
vacante, respectiv: •1 post 
inspector, clasa I, grad profe-
sional superior în cadrul 
Compartimentului Încasări 

Centrul 1; •1 post inspector, 
clasa I, grad profesional prin-
cipal în cadrul Serviciului 
C o n s t a t a r e  I m p u n e r e 
Persoane Fizice Centrul 2; •1 
post inspector, clasa I, grad 
profesional principal în 
cadrul Serviciului Constatare 
Impunere Domeniul Public. 
Condiții generale: candidații 
trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de art. 54 
din Legea nr.  188/1999 
privind Statutul funcționa-
rilor publici, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Condiții de partici-
pare  pentru postul  de 
inspector, clasa I, grad profe-
sional superior –Comparti-
mentul Încasări Centrul 1: 
-Studii universitare de licență 
abso lv i t e  cu  d ip lomă , 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice de 
execuție, inspector -grad 
profesional superior –minim 9 
ani. Condiții de participare 
pentru postul de inspector, 
clasa I, grad profesional prin-
cipal–Serviciul Constatare 
Impunere Persoane Fizice 
Centrul 2: -Studii universitare 
de l icență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice de execuție, 
inspector -grad profesional 
principal –minim 5 ani. 
Condiții de participare pentru 
postul de inspector, clasa I, 
grad profesional principal– 
Serviciul Constatare Impu-
nere Domeniul Public: -Studii 
universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice de execuție, 
inspector -grad profesional 
principal –minim 5 ani. Dosa-
rele de înscriere în vederea 
susţinerii concursului se pot 
depune în termen de 20 de 
zile de la data publicării 
anunţului, la sediul D.G.I.T.L. 
Sector 6. Concursul va avea 
loc în data de 20.11.2017 ora 
10.00– proba scrisă, la sediul 
D.G.I.T.L. Sector 6 din str. 
Drumul Taberei, nr. 18. Bibli-

ografia, cerinţele pentru 
ocuparea postului și actele 
necesare pentru dosarul de 
înscriere sunt afișate la sediul 
D.G.I.T.L. Sector 6, iar relaţii 
suplimentare se pot obţine de 
la Biroul Resurse Umane –tel. 
0374.817.720.

l Institutul National de 
Cercetare- Dezvoltare pentru 
Optoelectronica INOE 2000 
cu sediul în str. Atomiștilor, nr. 
409, oraș Măgurele, jud. Ilfov 
scoate la concurs: -1 post 
cercetător știinţific gradul III 
cu contract individual de 
muncă pe durată nedetermi-
nată cu program de 8 ore/ zi, 
cu următoarele cerinţe: 
•Licenţiat în inginerie meca-
nică, specializare mecanică 
fină şi optică; •Experienţă 
minim 4 ani în domeniul 
o p t o - m e c a n i c  p e n t r u 
construcţia laserilor și minim 
6 ani pentru alte domenii; 
•Student doctorand în dome-
niul ingineriei mecanice și 
mecatronicii; •Solide cunoş-
tinte despre structura laserilor 
și proiectarea acestora; 
•Cunoştinte detaliate despre 
aplicaţiile laserilor în medi-
cină; •Cunoştinte în domeniul 
imagisticii hiperspectrale; 
•Cunoştinte avansate despre 
dispozitivele cu fibră optică; • 
Cunoștinte despre senzoris-
tica cu fibră optică; •Experi-
enţă în activităţi de măsurari 
optice și optoelectronice 
într-un laborator acreditat 
RENAR; •Cunoştinte de 
operare PC (platforma 
Windows); • Cunoştinte de 
editare texte și grafica compu-
terizata (Office, Corel); 
•Cunoştinte de proiectare 
asistată de computer, folosind 
ACAD; •Cunoştinte de 
programare în MatLab, 
LabView şi Delphi; •Solide 
cunoștinte de limbă engleză și 
franceză. Locul desfășurării 
concursului: la sediul INOE 
2000 din str. Atomiștilor, 
nr.409, orașul Măgurele, jud. 
Ilfov. Înscrierea la concurs se 
face în termen de 30 zile de la 
data publicării anunţului în 
ziar. Dosarul de concurs se 
depune la Secretariatul INOE 
2000 din str. Atomiștilor, nr. 
409, orașul Măgurele, jud. 
Ilfov. Relaţii la telefon: 
021/457.45.22.

l Primăria Comunei Stelnica 
organizează în data de 13 
noiembrie 2017 concurs 
pentru ocuparea următoarei 

funcţii  contractuale: 1.
muncitor calificat I din cadrul 
Serviciului Public de Admi-
nistrare a Domeniului Public 
și Privat. Condiţii de partici-
pare: -Cetăţenie română; 
-Studii Profesionale (Mecanic 
Utilaj Greu); -Permis cate-
goria „TR”; -Vechime: minim 
3 ani în specialitatea studiilor 
absolvite. Dosarul trebuie să 
conţină: -Diplomă studii 
absolvite; -Fișă medicală sau 
adeverinţă medicală; -Copie 
Carnet de Muncă sau Adeve-
rinţă; -Cazier judiciar; -Copie 
CI; -Copie Permis Conducere; 
-Copie acte Stare civilă; 
-Cerere participare concurs; 
-Curriculum vitae. Dosarele 
de participare la concurs se 
depun până pe data de 03 
noiembrie 2017, ora 14.00. 
Selectarea dosarelor va avea 
loc pe data de 07 noiembrie 
2017, iar concursul se va 
desfășura pe parcursul a două 
probe: probă scrisă și/sau 
probă practică pe data de 13 
noiembrie 2017 -ora 11.00 și 
interviul- 15 noiembrie -ora 
11.00. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei (secretariat) 
sau la telefon: 0243.361.785.

ÎNCHIRERI 3 CAMERE  
l 13 Septembrie, 3 camere, 
termopan, gresie, faianta, 
+040767.155.798, 
0721.078.554.

CITAȚII  
l Prin prezenta se aduce la 
cunoștinţa celor interesaţi 
faptul că petentul Veres Fran-
cisc, domiciliat în com. 
Ghidfalău, sat Zoltan, jud. 
Covasna, solictă să se constate 
dobândirea dobândirea drep-
tului de proprietate asupra 
imobilului înscris în CF 
nr.25053 Ghidfalău (CF vechi 
nr. 4 Etfalău) cu nr top nou 
957/4/3/2 în suprafaţă de 
2738mp, proprietatea tabu-
lară a defunctului Szent-
kereszthy Bela, decedat la 
29.04.1944- prin uzucapiune 
extratabulară întemeiată pe 
disp art.28 și art.130 din D-L 
nr.115/1938 și întabularea în 
CF a dreptului de proprietate 
conform celor de mai sus. Toţi 
cei interesaţi pot face opoziţie 
la Judecătoria Sf. Gheorghe 
în dos. nr. 3542/305/2017 în 
termen de 30 zile.

l Se citează Plopeanu Ioana 
Liliana și Plopeanu Gheorghe, 

cu domiciliu necunoscut, la 
Tribunalul Argeș, în Dosarul 
nr. 2016/828/2012*, în data de 
16.11.2017, ora 8.

l Se citează Androne Ilina, 
Abraham Iosef, Grunţă Pavel 
și Popa Ilina la Judecătoria 
Petroșani, sala 27, ora 8:30, în 
dosarul civil 960/278/2017 la 
data de 10.11.2017 pentru 
uzucapiune.

l Pascu Camelia, in calitate 
de  reclamant in  dosar 
nr.4518/190/2017, avand ca 
obiect "majorare pensie intre-
tinere", citeaza la Judecatoria 
Bistrita, in data de 03.11.2017, 
pe Pascu Vasile, in calitate de 
parat, cu domiciliul necu-
noscut.

l Numitul Ismail Ibrahim 
Khalil, cu domiciliul cunoscut 
în localitatea București, str. 
Fizicienilor, nr. 40, bloc 9, sc. 
1, et. 3, ap. 25, este citat la 
Judecătoria Sectorului 3 în 
data de miercuri, 15 noiem-
brie 2017, ora 8.30, camera 39, 
complet C1 familiei, în cali-
tate de pârât dosarul civil nr. 
8506/301/2017 în procesul de 
divorţ cu reclamanta Şerban 
Elena Roxana.

DIVERSE  
l Stirom S.A. cu sediul în 
București, sector 3, Bd. Th. 
Pallady nr.45, titular al activi-
tăţii de „Instalaţii pentru 
fabricarea articolelor de sticla 
cu o capacitate mai mare de 
20 tone/zi” anunţă depunerea 
documentelor de susţinere a 
solicitării de emitere a auto-
rizaţiei integrate de mediu 
pentru obiectivul din Bucu-
rești,  sector 3, Bd. Th. 
Pallady, nr.45. Obţinerea de 
informaţii suplimentare, 
depunerea de sugestii și 
propuneri se pot efectua în 
zilele lucrătoare, între orele 
8.00-16.00, la adresa A.P.M. 
București, Aleea lacul Morii, 
nr.1, sector 6, București, tel: 
0 2 1 . 4 3 0 . 6 6 . 7 7 ;  f a x : 
021.430.66.75.

l Anunţ public privind 
decizia etapei de încadrare SC 
Heubach Invest GMBH &Co 
KG Grobgmain Sucursala 
București. SC Heubach Invest 
GMBH &Co KG Grobgmain 
Sucursala București, titular al 
proiectului  „Construire 
ansamblu rezidenţial  cu 
dotări de servicii și comerţ cu 

r e g i m  d e  î n ă l ţ i m e 
2S+P+3E+4Dx, refacerea 
împrejmuirii teren și organi-
zare execuţie lucrări”, anunţă 
publicul interesat asupra 
luării deciziei de încadrare de 
către APM București -nu se 
supune evaluării impactului 
asupra mediului și nu se 
supune evaluării adecvate, în 
cadrul  proceduri lor de 
evaluare a impactului asupra 
m e d i u l u i ,  p e n t r u 
p r o i e c t u l   „ C o n s t r u i r e 
ansamblu rezidenţial   cu 
dotări de servicii și comerţ cu 
r e g i m  d e  î n ă l ţ i m e 
2S+P+3E+4Dx, refacerea 
împrejmuirii teren și organi-
zare execuţie lucrări”, propus 
a fi amplasat în București, str. 
Sfinţii Voievozi, nr.20-24, 
sector 1. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consul-
tate la sediul APM București, 
din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, în zilele de luni până 
vineri, între orele 9.00-12.00, 
precum și la următoarea 
adresă de internet: www.
apmbuc.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la publi-
carea prezentului anunţ, până 
la data de 20.10.2017.

l SC Keystone Development 
SRL,  avand sediul in muni-
cipiul Bucuresti, str.Elena 
Cuza, nr.31, ap.cam. 2, titular 
al planului P.U.Z.-construire 
ansamblu locuinte indivi-
duale si functiuni comple-
m e n t a r e  P + 1 E + M , 
amenajare circulatii, utilitati, 
localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T11, P31/29,  anunta 
publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului Favorabil 
pentru PUZ-construire locu-
inte individuale P+1E+M. 
Documentatia a fost afisata 
pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov si 
a fost discutata in sedinta 
CATU-nr.5C din data de 
11.04.2017.  Observati i /
comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consi-
liului Judetean Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Gheorghe Manu, 
n r . 1 8 ,  s e c t o r  1 
(tel.021/212.56.93), in termen 
de 12 zile  calendaristice de la 
publicarea anuntului, ince-
pand cu data de 13.10.2017.
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l Sarbu Ion, avand domiciliul 
in judetul Ilfov, comuna 
Berceni, str. 1 Mai, nr. 96, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.D.-extindere spatiu 
comercial, localitatea Berceni, 
judet Ilfov, T1, P66, 67, anunta 
publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului Favorabil 
pentru PUD-extindere spatiu 
comercial. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare 
pe site-ul Consiliului Judetean 
Ilfov. Observatii /comentarii si 
sugestii se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul 
Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucuresti, 
str. Gheorghe Manu, nr. 18, 
sector 1 (tel. 021/212.56.93), in 
termen de 12 zile calendaris-
tice de la publicarea anuntului, 
i n c e p a n d  c u  d a t a  d e 
12.10.2017.

l SC Berceni Gardens SRL, 
avand domiciliul in Bucuresti, 
str.Mihai Tarnaveanu, nr.49A, 
sector 3, titular al planului 
P.U.Z.-alipire, reparcelare 
teren si ridicare topo, locali-
tatea Berceni, T5, P18/5/24, 
25, 26, 27, anunta publicul 
interesat asupra depunerii 
solicitarii  de obtinere a 
avizului de mediu si declan-
sarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul 
Agentiei Protectia Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
nr.1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana 
joi intre orele 9.00-11.00. 
Observatii si sugesti se primesc 
in scris la sediul A.P.M.I. in 
termen de 15 zile de la data 
publicarii anuntului.

l SC Raja SA, titular al 
proiectului „Construire parc 
fotovoltaic”, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ialomiţa, în cadrul 
procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Construire 
parc fotovoltaic”, propus a fi 
amplasat în mun.Feteşti, str.
Vulturului, nr.23, jud.Ialomiţa. 
Proiectul deciziei de încadrare 
şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului  la lomiţa,  loc .
Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, în 
zilele de luni-joi, orele 08.00-
16.30, vineri, orele 08.00-14.00, 

precum şi la următoarea 
adresă de internet: apmil.
anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii /
observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

l  P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Turnu-Ruieni, prin Primar 
Maralescu Mihai, titular al 
proiectului „Extindere, reabili-
tare şi modernizare sistem de 
alimentare cu apă, comuna 
Tu r n u - R u i e n i ,  j u d e ţ u l 
Caraş-Severin”,  anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin în 
cadrul  proceduri lor  de 
evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adec-
vată: fără evaluarea impac-
tului asupra mediului, în 
cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Extindere, 
reabilitare şi modernizare 
sistem de alimentare cu apă, 
comuna Turnu-Ruieni, judeţul 
Caraş-Severin”, propus a fi 
amplasat în intravilanul locali-
tăţilor. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Caraş-Se-
verin, din Reşiţa, str.Petru 
Maior, nr.73, în zilele de 
luni-joi, între 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 inte-
resat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării 
prezentului anunţ, până la 
data de 20.10.2017.

l  P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Turnu-Ruieni, prin Primar 
Maralescu Mihai, titular al 
proiectului „Extindere sistem 
de canalizare şi realizare 
r a c o r d u r i  î n  c o m u n a 
Tu r n u - R u i e n i ,  j u d e ţ u l 
Caraş-Severin”,  anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin în 
cadrul  proceduri lor  de 
evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adec-
vată: fără evaluarea impac-
tului asupra mediului, în 
cadrul procedurii de evaluare 

a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Extindere 
sistem de canalizare şi reali-
zare racorduri în comuna 
Tu r n u - R u i e n i ,  j u d e ţ u l 
Caraş-Severin”, propus a fi 
amplasat în intravilanul locali-
tăţilor. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Caraş-Se-
verin, din Reşiţa, str.Petru 
Maior, nr.73, în zilele de 
luni-joi, între 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 inte-
resat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării 
prezentului anunţ, până la 
data de 20.10.2017.

l SC. Kwizda Agro Romania 
S.R.L, titulara activitatii 
"comert cu ridicata al produ-
selor chimice", l aadresa Com. 
Dragomiresti Vale, Sat Drago-
miresti Deal, Str. Stefania Nr. 
4-10, hala S1, anunta publicul 
interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a autori-
zatiei de mediu pentru activi-
t a t e .  I n f o r m a t i i l e  s i 
observatiile publicului privind 
potentialul impact asupra 
mediului al activitatii, pot fi 
consultate la sediul ANPM 
Ilfov, Aleea Lacul Morii nr.1, 
sector 6 Bucuresti, tel./ fax 
0214301523; 0214301402 in 
zilele de luni-joi intre orele 
9:00-13:00.

l SC. Agricover S.R.L, titu-
lara activitatii "comert cu ridi-
cata al produselor chimice", l 
aadresa Com. Dragomiresti 
Vale, Sat Dragomiresti Deal, 
Str.Stefania Nr.4-10, HALA 
S1, anunta publicul interest 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a autorizatiei de 
mediu pentru activitate. Infor-
matiile si observatiile publi-
cului privind potentialul 
impact asupra mediului al 
activitatii, pot fi consultate la 
sediul ANPM ILFOV, Aleea 
Lacul Morii nr.1, sector 6 
Bucuresti, tel/fax 0214301523; 
0214301402 in zilele de luni - 
joi intre orele 9:00-13:00.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie 
al S.C. Romvac Company 

S.A., cu sediul în Voluntari, 
şos. Centurii nr. 7, jud. Ilfov 
decide completarea Ordinei de 
zi a Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor din data de 
10.11.2017, publicată în Moni-
t o r u l  O f i c i a l  n r . 
3609/10.10.2017, partea a 4-a, 
cu următorul punct: -Prelun-
girea mandatului de adminis-
trator al Dlui. Ing. Chiurciu 
Constantin, în cadrul S.C. 
Romvac Scandia Animal Food 
S.R.L., pentru o perioadă de 3 
(trei) ani, începând cu data de 
07.01.2018 până la data de 
07.01.2021. Completarea 
Ordinei de zi a fost solicitată 
de domnul dr. Stiube Petru în 
temeiul art. 117 indice 1 din 
Legea 31/1990, modificată, 
completată şi republicată, care 
deţine un număr mai mare de 
5% din capitalul social.

l Zheng Xuehong, adminis-
trator şi asociat în cota de 35% 
din capitalul social al societăţii 
Arletta Com SRL, sediul în 
judeţ Ilfov, oraş Otopeni, str. 
Petre Ispirescu nr. 9B, parter, 
Biroul nr. 2, înregistrata la 
O.R.C.T. Ilfov J23/1608/2003, 
CUI 14642213, în baza art. 14 
alin. 3 si 4 din CAP. 5 din 
Actul Constitutiv al societăţii 
Arletta Com SRL, convoc 
pentru data 23.10.2017, ora 
9.00 Adunarea Generală 
Extraordinară a Asociaţilor 
care se va ţine la sediul social 
al societăţii Arletta Com SRL 
din judeţ Ilfov, oraş Otopeni, 
str. Petre Ispirescu nr. 9B, 
parter, Biroul nr. 2. În cazul în 
care Adunarea Generală 
Extraordinară a Asociaţilor 
legal convocată pentru data de 
23.10.2017, ora 9.00, nu poate 
adopta o hotărâre valabilă 
datorită neîntrunirii cvoru-
mului, Adunarea Generală 
Extraordinară a Asociaţilor 
este reconvocată pentru data 
25.10.2017, ora 9.00 care se va 
ţine la sediul social al societăţii 
Arletta Com SRL din judeţ 
Ilfov, oraş Otopeni, str. Petre 
Ispirescu nr. 9B, parter, Biroul 
nr. 2, având următoarea ordine 
de zi: 1. Prelungirea până la 
data de 15.01.2018 a terme-
nului din: (i) Antecontractul 
de vânzare-cumpărare bun 
imobil nr. 833/28.04.2015 
autentificat de către Societatea 
Profesionala Notariala Monica 
Pop si Asociatii; (ii) Antecon-
tractul de vânzare- cumpărare 
bun imobil nr. 836/28.04.2015 
autentificat de către Societatea 

Profesionala Notariala Monica 
Pop si Asociatii; (iii) Antecon-
tractul pentru constituirea 
unei servituţi de trecere nr. 
837/28.04.2015 autentificat de 
Societatea Profesionala Nota-
riala Monica Pop si Asociatii, 
şi semnarea notarială a actelor 
adiţionale. 2. Prelungirea 
maturităţii facilităţii de credit 
cash, tip credit (limita= risc), 
contractată de la Credit 
Europe Bank (Romania) S.A. 
prin Sucursala Voluntari, în 
valoare totală de 528.385,70 
EUR,  până la  data  de 
15.11.2018. 3. Prelungirea 
maturităţii facilităţii de credit 
cash pentru emitere scrisori de 
garanţie bancară, contractată 
de la Credit Europe Bank 
(Romania) S.A. prin Sucursala 
Voluntari, în valoare de 
135.117,54 EUR până la data 
de 15.11.2018. 4. Pentru 
garantarea creditelor în 
valoare de 528.385,70 EUR şi 
135.117,54 EUR, acordate de 
către Credit Europe Bank 
(Romania) S.A. prin Sucursala 
Voluntari societăţii ARLETTA 
COM SRL, menţinerea/ 
constituirea unor garanţii 
asupra unor active din patri-
moniul Societăţii şi alte 
bunuri, astfel: a) ipoteca 
imobiliară asupra următoa-
relor imobile proprietatea 
Societăţii: -teren intravilan în 
suprafaţă de 1.062 m.p., situat 
în Municipiul Bucureşti, sector 
2, şos. Fundeni, nr. 17-19, 
având număr cadastral 
234235, înregistrat în Cartea 
Funciară nr. 234235 a Munici-
piului Bucureşti, sector 2; 
-teren intravilan în suprafaţă 
de 7.487 m.p. situat în Munici-
piul Bucureşti, sector 2, şos. 
Fundeni, nr. 17-19, având 
număr cadastral 234234, înre-
gistrat în Cartea Funciară nr. 
234234 a Municipiului Bucu-
reşti, sector 2; -teren intravilan 
în suprafaţă de 751,23 m.p., 

situat în Municipiul Bucureşti, 
sector 2, şos. Fundeni, nr. 
17-19, lot 2, având număr 
cadastral 230063, înregistrat în 
Cartea Funciară nr. 230063 a 
Municipiului Bucureşti, sector 
2; -teren intravilan în supra-
fata de 763,04 m.p., situat în 
Municipiul Bucureşti, sector 2, 
şos. Fundeni, nr. 17-19, lot 3, 
având număr cadastral 
230064, înregistrat în Cartea 
Funciară nr. 230064 a Munici-
piului Bucureşti, sector 2; 
-teren intravilan în suprafaţă 
de 640,94 m.p., situat în Muni-
cipiul Bucureşti, sector 2, şos. 
Fundeni, nr. 17-19, lot 4, 
având număr cadastral 
230065, înregistrat în Cartea 
Funciară nr. 230065 a Munici-
piului Bucureşti, sector 2; b) 
ipotecă mobiliară de prim rang 
asupra conturilor/ subcontu-
rilor curente denominate în 
orice valută, inclusiv conturi 
de card, economii, în lei şi 
valută, prezente şi viitoare 
deschise de Societate, la Credit 
Europe Bank (Romania) S.A. 
5. Împuternicirea administra-
torului Zheng Xuehong, să 
aibă drept de prima semna-
tură pentru semnarea Docu-
mente lo r  de  f inanţare 
(contractului de credit şi 
actelor adiţionale aferente/ 
Condiţiilor Speciale Revizuite, 
contractelor de ipotecă imobi-
liară şi a actelor adiţionale 
încheiate la acestea, contrac-
telor de ipotecă mobiliară 
asupra conturilor curente şi a 
actelor adiţionale încheiate la 
acestea, a tuturor cererilor, 
documentelor ce ţ in de 
ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri şi să îndepli-
nească toate formalităţile 
necesare înscrierii ipotecilor în 
registrele de publicitate. 6. 
Împuternicirea administrato-
rului Zheng Xuehong să 
încheie, în formă autentică, 
acte adiţionale la antecontrac-

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 

A.J.F.P. Prahova - S.F.O. Bușteni, anunță organizarea licitației 

privind vânzarea urmatoarelor bunuri mobile proprietatea 

debitorului S.C. MIMACRIS RUT SPEED S.R.L. - Autotractor Man 

TGA 18.480 4x2 BLS, nr. de înmatriculare PH-05-MIM, preț 

vanzare 57.539 lei; Basculantă Man TGA 41.440 8X6 BB, nr. de 

înmatriculare PH-08-MIM, preț vanzare 148.261 lei; Autotractor 

Man 18.460 FLS, nr. de înmatriculare PH-90-MIM, preț de 

vanzare 22.703 lei. Prețurile de vânzare nu conțin T.V.A. Licitația 

se va desfășura la sediul organului fiscal din Bușteni, str. Nestor 

Ureche, nr. 3, jud. Prahova, în ziua de 07.11.2017, ora 12.00. 

Anunțul nr. 45359/19.10.2017 poate fi consultat la sediul 

organului fiscal, la primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru 

date suplimentare privind condiții de participare și acte necesare 

la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.320155, 

persoană de contact: Mihai Voicu.
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tele de vânzare- cumpărare şi 
de constituire de servitute 
încheiate cu Lidl România 
Societate în Comandită şi cu 
Romsta l  Imex  S .R .L . , 
contractele de vânzare- 
cumpărare pentru Imobil cu 
Lidl România Societate în 
Comandită şi cu Romstal 
Imex SRL şi contractul 
pentru constituirea unei servi-
tuţi de trecere cu Romstal 
Imex SRL precum şi decla-
rații de primire preț şi radiere 
ipotecă legală, contracte de 
cesiune precum şi convenţii 
de încetare a antecontractelor 
încheiate, dacă va fi cazul.  

l Convocator. Se convoacă 
Adunarea Generală a Filialei 
Bucureşt i  a  Asociaț ie i 
„Corpul Experților Tehnici 
din România” (CET-R) în 
data de joi, 26.10.2017, ora 
17:00, la sediul CET-R din bd. 

Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101, 
sc. A, et. I, ap.2, sect. 3, Bucu-
reşti, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Alegerea Comisiei de 
Etică a Filialei; 2. Alegerea 
conducerii Filialei; 3. Alegerea 
delegaților la Adunarea 
Generală  a  CET-R;  4 . 
Diverse. Participanții trebuie 
să aibă cotizația plătită la zi. 
În situația neîndeplinirii 
condițiilor statutare de 
cvorum, a doua convocare se 
fixează la ora 18.00 în aceaşi 
locație, când Adunarea se 
consideră statutară cu 
numărul de membri prezenți. 
Informații de contact– tel. 
0787-857.931, 0771-287.616, 
e-mail: cet.romania@gmail.
com, lyaval@yahoo.com. 
Preşedintele Filialei Bucureşti 
a CET-R, prof. as. dr. arh. 
Zoran Teodor.

LICITAȚII  
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu 
sediul in Bd. T. Vladimirescu, 
nr. 32C, cod 700310, organi-
zeaza la sediul sau procedura 
de „licitatie deschisa”, cu 

oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului 
„servicii deinchiriere mijloace 
deszapezire”. Procedura de 
achizitie se va desfasura 
conform prevederilor “Regu-
lamentului privind organi-
z a r e a  s i  d e s f a s u r a r e a 
achizitiilor” al SC Citadin SA 
Iasi. Pentru participare la 
procedura de achizitie, ofer-
tantii trebuie sa indeplineasca 
conditiile cerute in "Docu-
mentatia de achizitie". Docu-
mentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii 
www.citadinis.ro si va fi acce-
s a t a  p a n a  p e  d a t a 
de 30.10.2017 pe baza de cod 
unic de acces, ce va fi comu-
nicat doar persoanelor care 
solicita in scris accesul la 
documentatie cu date de iden-
tificare clara si cu declaratie 
pe propria raspundere privind 
siguranta informatii lor 
pentru evitarea introducerii 
unor virusi in sistemul infor-
matic al societatii. Criteriul 
care va fi aplicat pentru 
evaluarea ofertelor: pretul cel 
mai scazut. Documentatia de 
ofertare va fi depusa la sediul 
SC Citadin SA pana la data 
de  31.10.2017  ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea 

loc la data de 31.10.2017, ora 
12:00, la sediul S.C. Citadin 
S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documen-
tatiei si conditiile de partici-
pare se pot obtine la tel.: 
0232-240.887, fax: 0232-
240.884.

l SC Grup XL Company 
SRL, prin lichidator judiciar 
C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă 
scoaterea la vânzare a acti-
velor societăţii debitoare, 
după cum urmează: Activul 
nr.1: Hala de depozitare si 
birouri administrativ- compus 
din teren cu suprafata de 
3.127 mp si constructii cu 
suprafata  utila de 2.454 mp. 
situat in Iasi, Calea Chisina-
ului nr.35. Pretul de vanzare 
f i ind   in  cuantum de 
2.353.126,80 lei ( respectiv 
531.000 Eur) (60% din 
valoarea de evaluare fara 
TVA). Activul nr.2: Proprie-
tate imobiliara - teren situat 
in Zona Antibiotice, jud.Iasi 
cu front la E583, avand 
suprafata de 8.558 mp. Pretul 
de vanzare fiind in cuantum 
de 682.619,40lei (respectiv 
154.038EUR) (60% din 
valoarea de evaluare fara 
TVA). Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 

ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la 
data de 25.10.2017 orele 
11.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia 
va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, in 
data de 26 octombrie 2017 
orele 12:00 şi se va desfăşura 
în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 24.03.2017. 
Adjudecarea se va face în 
conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organi-
zare şi desfăşurare a licitaţiei, 
Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul 
cauzei cat si la sediul lichida-
torului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de adju-
decare in termenul stabilit 
prin Regulamentul de organi-
zare şi desfăsurare a licitaţiei. 
Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de partici-
pare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin  

plata in contul indicat de 
lichidator. Pentru participarea 
la licitaţie, potenţialii cumpă-
rători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar 
din mun. Iaşi, str. Vasile Lupu 
nr. 43,  jud. Iaşi, până la data 
de 26.10.2017, orele 11.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
telefoanele: 0232.240890; 
0 7 4 2 . 1 0 9 8 9 9 ,  F a x 
0232.240890.

l Primăria Municipiului 
Satu Mare, reprezentată prin 
primar Kereskényi Gábor, 
vinde prin licitaţie publică 
deschisă imobilele teren în 
suprafaţă de 10.000 mp 
înscris în CF nr. 159719 sub 
nr. cadastral 159719, respectiv 
8202 mp înscris în CF nr. 
161420 sub nr. cadastral 
161420, situate în Zona 
Industrială Sud a munici-
piului Satu Mare. Detalii 
suplimentare  se pot obține de 
la Primăria municipiului Satu 
Mare, Serviciul Patrimoniu, 
Concesionări, Închirieri, 
adresa de e-mail: patri-
moniu@primariasm.ro, tel. 
0261.807.521 sau pe siteul 
www.satu-mare.ro/stiri/ , 
persoană de contact Faur 
Mihaela.

l Consiliul Local Breaza, str. 
Republici i ,  nr.82B, tel : 
0 2 4 4 / 3 4 0 . 5 0 8 ,  f a x : 
0244/340.528. e-mail: primari-
abreaza@yahoo.com, organi-
zează: Licitaţie publică cu 
strigare pentru vânzarea unui 
teren în suprafaţă de 91 mp 
proprietate privată a oraşului 
situat în Breaza, DN1, f.n., nr. 
Cadastral 29282, judeţul 
Prahova, conform HCL nr. 
141/28.09.2017; - data licita-
ţiei: 10.11.2017 ora 10:30 la 
sediul Primăriei Breaza; data 
limită de depunere a docu-



VI www.jurnalul.ro

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Vineri, 20 octombrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Jurnalul
Național

mentelor prevăzute în Caietul 
de sarcini: 09.11.2017, ora 
15:30.- preţul de pornire al 
licitaţiei: 9850 lei fără TVA. 
taxa de participare la licitaţie: 
300 lei, nerambursabil. - 
preţul Caietului de sarcini: 20 
lei, nerambursabil şi se poate 
procura de la sediul Primăriei 
oraşului Breaza. garanţia de 
participare: 1000 lei. regimul 
juridic, economic şi tehnic 
este cel din Certificatul de 
Urbanism parte integrantă 
din documentaţia de licitaţie

l Penitenciarul Botoşani, cu 
sediul în Botoşani, strada I.C. 
B r ă t i a n u ,  n r. 1 1 8 ,  t e l . 
0231/515.937, int. 155, fax 
0231/535.421, organizează 
licitaţie publică cu strigare, la 
sediul unităţii, la data de 
01.11.2017, orele 13,00, 
pentru închirierea a 2 spaţii 
cu destinaţie punct comercial 
în suprafaţă de 49,30 mp, 
respectiv 37,92 mp. I. Condi-
ţiile de participare la licitaţie 
sunt stabilite prin documen-
taţia descriptivă care se poate 
procura de la sediul penitenci-
arului, serv. Logistică, înce-
pând cu data publicării 
anunţului, între orele 08,00- 
14,00, pe bază de solicitare 
scrisă. ll. Preţul de pornire a 
licitaţiei, pentru 1 metru 
pătrat este de: 35 lei/ lună iar 
saltul de supralicitare este de 
minim 5 lei/ mp/ lună. Durata 
contractului este de 1 an. lll. 
Cuantumul garanţiei de parti-
cipare la licitaţie este de 410 
lei pentru spaţiul de 49,30 mp 
şi 310 lei pentru spaţiul de 
37,92 mp. lV. Documentele de 
calificare se depun la sediul 
Penitenciarului, termenul 
limită de primire a acestora: 
31.10.2017, orele 14,00. V. În 
caz de neadjudecare la prima 
licitaţie, procedura se va reor-
ganiza la data de 08.11.2017, 
orele 13,00, iar în caz de 
neadjudecare şi la această 
procedură, se va reorganiza la 
data de 15.11.2017, orele 
13,00.

l Tribunalul Bucureşti Sectia 
a VII-a Civilă, Dosar nr. 
37164/3/2012, Debitor Creativ 
Proprietăţi Imobiliare SRL -in 
faliment, in bankruptcy, en 
faillite. ANUNŢ SUPRA-
OFERTARE Cabinet de 
insolvenţă Costea Daniel, cu 
sediul social în Bucureşti, 
sector 1, str Maria Hagi 
Moscu, nr. 2, număr de 

înscriere în tabloul practicie-
nilor în insolvenţă 1B4199, 
Cod de identificare fiscală 
RO33761997, în calitate de 
lichidator judiciar desemnat 
prin încheierea de şedinţă din 
data de 06.01.2016 pronun-
ţată de Tribunalului Bucureşti 
Sectia a VII-a Civilă, în 
dosarul 37164/3/2012 privind 
societatea Creativ Proprietăţi 
Imobiliare SRL -in faliment, 
in bankruptcy, en faillite, 
(”Debitoarea”) cu sediul 
social în str. Telescopului nr. 
29-31, etaj 4, ap. 15, camera 1, 
sector 1, Bucureşti, cod identi-
ficare fiscală 18288039, nr. 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/10695/2012, în conformi-
tate cu dispoziţiile art. 118 din 
Legea 85/2006 privind proce-
dura insolvenţei, facem public 
următorul ANUNŢ DE 
SUPRAOFERTARE 
PENTRU VÂNZAREA 
DIRECTĂ CU PAS DE 
SUPRAOFERTARE pentru 
vânzarea prin negociere 
directă a bunului imobil teren 
intravilan, situat în localitatea 
Voluntari, Şos. Bucureşti 
Nord, T47, P939, judeţ Ilfov, 
nr. cadastral 6150, CF nr. 
13728 a loc. Voluntari, 
constând în teren în suprafaţă 
de 119.643 mp, proprietatea 
Debitoarei. În favoarea imobi-
lului este notată o servitute de 
trecere asupra loturilor cu nr. 
1027/8/1 în CF 11811 şi 
1027/8/2/1 în CF 11813. 
Imobilul este ipotecat în 
favoarea Bancpost SA, 
conform extrasului CF de 
informare nr. 170915 din 
28.06.2017. Imobil teren intra-
vilan, este situat într-o zonă în 
plină expansiune, în partea de 
nord a municipiului Bucu-
reşti, Pipera, în imediata 
apropiere a Swan Office, 
Global City Pipera, Vodafone. 
Zona este tranzitată de Şos. 
Bucureşti Nord, bdv. Pipera, 
str. Emil Racoviţă care face 
legatura Bucureşti- Tunari 
dar şi cu aeroportul Henry 
Coanda. În zona sunt disponi-
bile toate tipurile de utilităţi. 
Din punct de vedere al regi-
mului de înălţime, în zonă pot 
fi ridicate maxim 12 etaje 
peste parter, iar terenurile 
libere de construcţii cu deschi-
dere directă la Şos. Bucureşti 
Nord sunt în număr limitat. 
Preţul de pornire pentru 
s u p r a o f e r t a r e  e s t e  d e 
14.530.100 Euro, exclusiv 
TVA. Şedinţa va avea loc în 

termen de 30 de zile de la data 
ultimei publicări a prezen-
tului anunţ, respectiv 21 
noiembrie, ora 16,00 la 
adresa :  Bucureşt i ,  s t r. 
Varşovia, nr. 4, etaj 1, sector 1. 
Bunul va fi dobândit liber de 
orice sarcini, garanții reale 
mobiliare, drepturi de retenție 
de orice fel ori măsuri asigu-
rătorii (art. 53 din Legea 
85/2006). Pasul de supraofer-
tare este de 10% din pretul de 
pornire, respectiv 1,453,010 
Euro. Garanţia de participare 
este de 10% din preţul de 
pornire, respectiv 1,453,010 
Euro şi trebuie depusă în 
c o n t u l  I B A N 
RO38BPOS82006342587 
RON01, deschis pe numele 
societăţii Creativ Proprietăţi 
Imobiliare SRL –in faliment, 
in bankrupcy, en faillite, la 
BANCA Bancpost, sucursala 
Vitan. În cazul adjudecării, 
diferenţa de preţ va fi achitată 
în termen de 30 zile de la data 
de la care ofertantul a fost 
notificat că este căştigător al 
procedurii sau în termenul de 
plată asumat conform supra-
o f e r t e i  ş i  a p r o b a t  d e 
Adunarea Creditorilor. Orice 
persoană interesată are posi-
bilitatea să supraoferteze. În 
vederea participării la şedinţa 
de supraofertare, persoanele 
interesate vor depune supra-
oferta de cumparare în 
termenul limită de 30 de zile 
de la data ultimei apariţii în 
presa a acestui anunţ, adică 
până la data de 20 noiembrie, 
cu respectarea celorlalte 
condiţii prevăzute în Regula-
mentul şi Instrucţiunile de 
vânzare. Documentaţia de 
înscriere la şedinţa de supra-
ofertare trebuie depusă în 
atentia lichidatorului la biroul 
din str. Varşovia, nr. 4, et. 1, 
sector 1, cel târziu până în 
ziua şedinţei, ora 10 am. 
Regulamentul, instrucţiunile 
şi anexele la acestea, se achizi-
ţionează la biroul lichidato-
rului din str. Varşovia, nr. 4, et. 
1, sector 1, Bucureşti, contra 
sumei de 1,000 lei +TVA. 
Supraofertarea va fi declarată 
valabilă în cazul în care preţul 
de cumpărare oferit va fi cu 
cel puţin 10% mai mare decât 
preţul convenit cu ofertantul 
final, iar celelalte elemente ale 
tranzacţiei vor fi cel putin 
egale sau considerate egale cu 
elementele ofertei finale apro-
bată de Adunarea Credito-
rilor. Toţi cei interesaţi în 

supraofertarea bunului sunt 
invitaţi să se prezinte la 
termenul şi la locul fixat în 
acest scop şi până la acel 
termen să prezinte intenţia de 
supraofertare. Ofertantul 
final este invitat să participe 
la şedinţa de supraofertare în 
condiţiile Regulamentului de 
v â n z a r e .  A n u n ţ ă m  c ă 
împreună cu imobilul care 
face obiectul vânzării, vor fi 
predate adjudecatarului şi 
documentele aflate în posesia 
debitoarei cu privire la 
dezvoltarea imobilului care 
face obiectul vânzării (docu-
mentaţ i i  de  urbanism, 
planuri, avize, aprobări, 
inclusiv avizul tehnic de 
racordare la reţeaua electrică, 
etc.). Atât imobilul cât şi 
d o c u m e n t a ţ i e  p r i v i n d 
imobilul şi dezvoltarea aces-
tuia, sunt disponibile pentru 
revizuire de către ofertanţi şi 
vor fi predate către adjude-
catar aşa cum sunt deţinute 
de debitoare, cu toate benefi-
ciile, lipsurile şi riscurile 
implicate şi fără nici o 
garanţie, directă sau indi-
rectă, expresă sau implicită, 
privind starea sau condiţia 
acestora şi/sau gradul de 
adecvare pentru un scop 
anume. Toţi cei care deţin 
vreun drept asupra imobilului 
sunt invitaţi să facă cunoscute 
pretenţiile lor cu 3 zile ante-
rior datei şedinţei de supra-
ofertare, sub sancţiunea de a 
nu mai fi luate în considerare 
ulterior. Pentru relaţii supli-
mentare vă puteţi adresa prin 
e-mail: daniel.costea@dclegal.
ro sau la nr. de telefon 
0722.660.078. 

l Anunţ licitaţie publică. 1.
Denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
fax ale autorităţii contrac-
tante: Municipiul Craiova, CF 
4417214, str. A.I. Cuza, nr. 7, 
t e l . 0 2 5 1 . 4 1 1 . 0 0 8 ;  f a x 
0251.411.008. 2. Informaţii 
generale privind obiectul 
închirierii: Obiectul închirierii 
prin licitaţie publică, pe o 
perioadă de 10 ani, îl consti-
tuie imobilul ce aparţine 
domeniului privat al Munici-
piului Craiova „Parcare str.
Olteţ nr. 30-32, intabulat în 
Cartea Funciară nr.207613, 
compus din subsol 1 cu CF 
nr.207613-C1-20 şi nr. cadas-
tral 207613-C1-20, având 
suprafaţa utilă de 677mp şi 
s u b s o l  2  c u  C F 

nr.207613-C1-19, având 
suprafaţa utilă de 742mp", 
situată în Craiova, str. Olteţ, 
nr.30, în vederea exploatării 
eficace în regim de continui-
tate şi permanenţă a acestei 
parcări subterane. 3.Infor-
maţii privind documentaţia 
de atribuire şi caietul de 
sarcini: Documentaţia de 
Atribuire şi Caietul de Sarcini 
se pot ridica de la sediul 
Primăriei  Municipiului 
Craiova, str. A.I. Cuza nr.1, 
Direcţia Patrimoniu, etaj 3, 
tel.0251.411.008. 
3.1.Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire, 
inclusiv caietul de sarcini: 
aceste documente se pun la 
dispoziţia oricărei persoane 
interesate, care a depus o 
cerere la registratura Primă-
riei Municipiului Craiova, cu 
sediul în Primăria Munici-
piului Craiova, str. A.I. Cuza, 
nr. 7, Centrul pentru Infor-
mare Cetăţeni şi Audienţe. 
3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/ compartimentului 
din cadrul autorităţii locale, 
de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia 
de atribuire şi caietul de 
sarcini: documentaţia de atri-
buire, inclusiv caietul de 
sarcini se pot ridica de la 
sediul din str. A.I. Cuza, nr.1, 
Serviciul Patrimoniu, etaj 3, 
cam.304, tel.0251.411.008. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui 
exemplar: costul unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire inclusiv caietul de 
sarcini este de 50 lei şi poate fi 
achitat în numerar la casieria 
Primăriei  Municipiului 
Craiova. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarifică-
rilor: 30.10.2017. 4. Informaţii 
privind oferta: 4.1. Data 
limită pentru depunerea ofer-
telor: 20.11.2017, ora 9:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: sediul Primăriei 
Munic ip iu lu i  Cra iova- 
Centrul pentru Informare 
Cetăţeni şi Audienţe, str. A.I. 
Cuza, nr.7. 4.3. Numărul de 
exemplare în care se depune 
oferta: conform documenta-
ţiei de atribuire. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 20.11.2017, ora 
9:30, la sediul Primăriei 
Municipiului Craiova, str. A.I. 
Cuza nr. 7. 6. Valoarea 

minimă de pornire la licitaţia 
publică pentru imobilul 
„Parcare str. Olteţ nr.30-32" 
este de 8,51Lei/mp/lună, 
pentru suprafaţa utilă totală 
de 1.419mp. 7.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
fax şi /sau adresa de e-mail 
ale instituţiei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: se realizează potrivit 
Legii contenciosului adminis-
trativ nr.544/2004, cu modifi-
c ă r i l e  ş i  c o m p l e t ă r i l e 
ulterioare. Acţiunea în justiţie 
se introduce la Secţia de 
Contencios a Tribunalului 
Dolj, str. Brestei, nr.12, 
telefon/fax: 
0251.418.612/0251.419.851. 8. 
Data transmiterii anunţului 
pentru publicare: 20.10.2017.

l 1.Informaţii generale 
privind concedentul, în 
special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Săcălăşeni, 
sat Săcălăşeni, strada Unirii, 
nr. 87, județul Maramureş, 
CIF: 3627390, cod poştal: 
4 3 7 2 8 0 ,  R o m â n i a , 
t e l . 0 2 6 2 . 2 8 9 . 3 3 3 ,  f a x : 
0 3 6 2 . 7 8 0 . 1 2 9 ,  e - m a i l : 
primaria_sacalaseni@yahoo.
com, www.sacalaseni.ro. 2.
Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie 
concesionat: Concesionare 
teren  în  suprafaţă  de 
15.000mp, aparţinând dome-
niului public al Comunei 
Săcălăşeni, parte din bunul în 
suprafață de 807.978mp, 
identificat prin numărul 
cadastral 51877, Cartea 
Funciară 51877, amplasat în 
localitatea Săcălăşeni, judeţul 
Maramureş, în vederea reali-
zării investiției: „Livadă Nuci 
şi Hală de producție”. 3. 
Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Ofertanţii 
vor prezenta documentele de 
calificare şi oferta financiară, 
conform documentaţiei de 
atribuire. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: 
prin cerere de la sediul 
Comunei Săcălăşeni, sat 
Săcălăşeni, strada Unirii, nr. 
87, județul Maramureş. 3.2. 
Denumirea şi adresa servi-
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ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la 
care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de 
atribuire: Compartimentul 
juridic al Comunei Săcălă-
șeni, zilnic, între orele 8.00-
13.00. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar: Gratuit. 
3.4. Data limită pentru solici-
t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
08.11.2017, ora 13.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 
Ofertele vor fi întocmite 
conform documentaţiei de 
atribuire. 4.1. Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
14 .11 .2017,  ora  14 .00 . 
4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele:  sediul 
Comunei Săcălășeni, sat 
Săcălășeni, strada Unirii, 
nr.87, județul Maramureș. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar original și 
un exemplar în copie. 5.Data 
și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 15.11.2017, ora 
10.00, sediul Comunei Săcălă-
șeni, sat Săcălășeni, strada 
Unirii, nr.87, județul Mara-
mureș. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și 
/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Județean 
Maramureș, bd.Republicii, 
nr.2A, Baia Mare, telefon: 
0 2 6 2 . 2 1 8 . 2 3 5 ,  f a x : 
0262.218.209, adresă e-mail: 
tribunalmm@just.ro,  în 
termen de 10 zile calendaris-
tice de la data comunicării 
rezultatului licitației, cu 
condiția obligatorie de notifi-
care în acest termen a 
Comunei Săcălășeni. 7.Data 
transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, 
în  vederea  pub l i căr i i : 
19.10.2017.

l 1.Informaţii generale 
privind concedentul, în 
special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Săcălășeni, 
sat Săcălășeni, strada Unirii, 
nr. 87, județul Maramureș, 
CIF: 3627390, cod poștal: 
4 3 7 2 8 0 ,  R o m â n i a , 
t e l . 0 2 6 2 . 2 8 9 . 3 3 3 ,  f a x : 
0 3 6 2 . 7 8 0 . 1 2 9 ,  e - m a i l : 
primaria_sacalaseni@yahoo.

com, www.sacalaseni.ro. 2.
Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii,  în 
special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează 
să fie concesionat: Concesio-
nare teren în suprafaţă de 
50.000mp, aparţinând dome-
niului public al Comunei 
Săcălășeni, parte din bunul 
în suprafață de  807.978mp, 
identificat prin numărul 
cadastral 51877, Cartea 
Funciară 51877, amplasat în 
local i tatea  Săcălășeni , 
judeţul  Maramureș ,  în 
vederea realizării investiției: 
„Livadă Nuci și Hală de 
producție”. 3.Informaţii 
privind documentaţia de 
atribuire: Ofertanţii vor 
prezenta documentele de 
calificare și oferta financiară, 
conform documentaţiei de 
atribuire. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de 
atribuire: prin cerere de la 
sediul Comunei Săcălășeni, 
sat Săcălășeni, strada Unirii, 
nr. 87, județul Maramureș. 
3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia 
de atribuire: Comparti-
mentul juridic al Comunei 
Săcălășeni, zilnic, între orele 
8.00-13.00. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar: 
Gratuit. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarifică-
rilor: 08.11.2017, ora 13.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 
Ofertele vor fi întocmite 
conform documentaţiei de 
atribuire. 4.1. Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
13.11.2017, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: sediul Comunei 
Săcălășeni, sat Săcălășeni, 
strada Unirii, nr. 87, județul 
Maramureș. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original și un 
exemplar în copie. 5.Data și 
locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 14.11.2017, ora 
10.00, sediul Comunei Săcă-
lășeni, sat Săcălășeni, strada 
Unirii, nr. 87, județul Mara-
mureș. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale 

instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Jude-
țean Maramureș, bd.Repu-
blicii, nr.2A, Baia Mare, 
telefon: 0262.218.235, fax: 
0262.218.209, adresă e-mail: 
tribunalmm@just.ro,  în 
termen de 10 zile calendaris-
tice de la data comunicării 
rezultatului licitației, cu 
condiția obligatorie de notifi-
care în acest termen a 
Comunei Săcălășeni. 7.Data 
transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 
19.10.2017.

l 1.Informaţii generale 
privind concedentul, în 
special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Săcălășeni, 
sat Săcălășeni, strada Unirii, 
nr. 87, județul Maramureș, 
CIF: 3627390, cod poștal: 
4 3 7 2 8 0 ,  R o m â n i a , 
t e l . 0 2 6 2 . 2 8 9 . 3 3 3 ,  f a x : 
0 3 6 2 . 7 8 0 . 1 2 9 ,  e - m a i l : 
primaria_sacalaseni@yahoo.
com, www.sacalaseni.ro. 2.
Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii,  în 
special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează 
să fie concesionat: Concesio-
nare teren în suprafaţă de 
54.911mp, aparţinând dome-
niului public al Comunei 
Săcălășeni, parte din bunul 
în suprafață de 807.978mp, 
identificat prin numărul 
cadastral 51877, Cartea 
Funciară 51877, amplasat în 
local i tatea  Săcălășeni , 
judeţul  Maramureș ,  în 
vederea realizării investiției: 
„Plantație de Zmeur, Păr și 
Cireș”. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 
Ofertanţii vor prezenta docu-
mentele de calificare și oferta 
financiară, conform docu-
mentaţiei de atribuire. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei 
de atribuire: prin cerere de la 
sediul Comunei Săcălășeni, 
sat Săcălășeni, strada Unirii, 
nr.87, județul Maramureș. 
3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului de 
la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia 

de atribuire: Comparti-
mentul juridic al Comunei 
Săcălășeni, zilnic, între orele 
8.00-13.00. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar: 
Gratuit. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarifică-
rilor: 08.11.2017, ora 13.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 
Ofertele vor fi întocmite 
conform documentaţiei de 
atribuire. 4.1. Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
15 .11 .2017,  ora  14 .00 . 
4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele :  sediul 
Comunei Săcălășeni, sat 
Săcălășeni, strada Unirii, 
nr.87, județul Maramureș. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar original 
și un exemplar în copie. 
5.Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 
16.11.2017, ora 10.00, sediul 
Comunei Săcălășeni, sat 
Săcălășeni, strada Unirii, 
nr.87, județul Maramureș. 6.
Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/ sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Județean Mara-
mureș, bd.Republicii, nr.2A, 
B a i a  M a r e ,  t e l e f o n : 
0 2 6 2 . 2 1 8 . 2 3 5 ,  f a x : 
0262.218.209, adresă e-mail: 
tribunalmm@just.ro,  în 
termen de 10 zile calendaris-
tice de la data comunicării 
rezultatului licitației, cu 
condiția obligatorie de notifi-
care în acest termen a 
Comunei Săcălășeni. 7.Data 
transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 
19.10.2017.

l Anunț licitație concesio-
n a r e  t e r e n .  N r . 
1631/19.10.2017. 1.Informaţii 
generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Feldru, 
Principală nr. 186, Feldru, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, 
telefon 0263.374.339, fax 
0263.374.301, email: prima-
riafeldru@yahoo.com; 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii,  în 
special descrierea și identifi-

carea bunului care urmează 
să fie concesionat: imobilului 
teren în suprafaţă de 703 mp, 
situat în localitatea Feldru, 
comuna Feldru, nr. 188, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, 
ident i f icat  pr in  Carte 
funciară nr. 28148 a comunei 
Feldru, având număr topo. 
1187/1/1 proprietatea privată 
a Comunei Feldru. 3. Infor-
maţii privind documentaţia 
de atribuire: Documentaţia 
de atribuire care conţine și 
caietul de sarcini, există pe 
suport de hârtie la primăria 
c o m u n e i  F e l d r u ; 
3.1.Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Documen-
taţia de atribuire care conţine 
și caietul de sarcini se poate 
procura de la secretariatul 
primăriei comunei Feldru, nr. 
186, judeţul Bistriţa-Năsăud. 
3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/ compartimentului 
din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia 
de atribuire: Secretariatul 
primăriei Feldru, judeţul 
Bistriţa-Năsăud nr. 186; 
3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 
Documentaţia de atribuire 
care conţine și caietul de 
sarcini se poate procura în 
urma achitării unei sume de 
120 lei la casieria primăriei 
Feldru, nr. 186, judeţul Bistri-
ţa-Năsăud; 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarifică-
ri lor :06.11.2017.  Se va 
răspunde în termen de 2 zile 
lucrătoare la orice solicitare 
de clarificări; 4.Informaţii 
privind ofertele:În documen-
taţia de atribuire care include 
și caietul de sarcini, este redat 
explicit modul cum trebuie 
formulată oferta; 4.1. Data 
limită de depunere a ofer-
telor:09.11.2017; Oferta se va 
depune până la orele 16.00; 
4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: primăria 
comunei Feldru, nr. 186, 
judeţul Bistriţa-Năsăud. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original; 
5.Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 
10.11.2017, în sala de ședinţe 
a primăriei comunei Feldru, 
de la ora 10.00; 6.Denumirea, 

adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Judecă-
toria Năsăud, str. Vasile 
N a ș c u ,  n r.  4 9 ,  t e l . 
0 2 6 3 . 3 6 1 . 0 5 8 ,  t e l / f a x : 
0263.361.059, e-mail: judeca-
toria-nasaud@just.ro; 7. Data 
transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 
19.10.2017.

PIERDERI  
l Declar pierdut atestat taxi 
emis de ARR Vâlcea pe 
numele Udrea Ilie.

l Pierdut certificat de urba-
nism 19M din 01.11.2000 
emis de Primăria Sector 5 
pentru adresa str. Munţii 
Carpaţi nr. 56, sector 5, Bucu-
rești, pe numele Mîţ Adrian.

l Subsemnatul Tănase 
Gheorghe, angajat al Ministe-
rului Justiţiei, pierdut legiti-
maţie serviciu eliberată de 
Ministerul Justiţiei, declar 
nulă. 

l Radu Petrică, Alexandria, 
pierdut Certificat internaţi-
onal de conducător ambarca-
ţiune de agrement clasa B ape 
interioare nr. 6294. Îl declar 
nul.

l Pierdut certificate pregatire 
profesionala CE, DE, ADR, 
colete si cisterne pe numele 
Navala Nicu Catalin. Le 
declar nule.

l Declar pierdut și nul Certi-
ficat de înregistrare fiscală, 
seria A, nr.126655, eliberat la 
data de 20.12.2007, pentru 
Glăvan M. Veronica Persoană 
Fizică, CUI: 22964317.

l Pierdut legitimaţia de 
student eliberată de Universi-
tatea Politehnică București, 
Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii și Tehnologia 
Informaţiei, pe numele Dediu 
Andra.

l Radu Petrică, Alexandria, 
pierdut Certificat internaţi-
onal de conducător ambarca-
ţiune de agrement clasa B ape 
interioare nr. 6294. Îl declar 
nul.




