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OFERTE SERVICIU
l Birou Notarial Andrei-Cla-
udiu Manolache - Bucureşti 
angajează operator calculator 
cu experienţă. bnp.manolache@
gmail.com, 0757.099.909.

l Societate angajează urgent 
pentru Belgia montatori cu 
exper ienţă  în  montarea 
tâmplărie PVC şi Aluminiu, 
rulouri exterioare, permis 
conducere categoria B. Salariu 
atractiv. Se oferă cazare şi 
transport gratuit. Relaţii la 
tel.0748.692.867.

l Angajăm şoferi de TIR, 
Danemarca –Norvegia. Condiții 
de muncă şi salarii avantajoase. 
Relații la telefon: +4528351103, 
+452341883. E-mail: job.
drivers@intercargo-scandi-
navia.dk

l SC Transparent Design SRL  
angajeaza operator CNC, 
personal calificat si necalificat 
pentru fabrica prelucrare geam, 
sofer profesionist categoria B si 
C. Mail: office@tranparent 
design.ro. 0721336557. 
 
l Societatea Aviaţia Utilitară 
Bucureşti S.A. angajează agent 
servicii client, cod COR 333907; 
C.V.-urile care să conţină datele 
de contact se vor depune prin 
email la adresa aviatiautili-
tara@yahoo.com. Societatea va 
contacta doar persoanele care se 
calif ică pentru cerinţele 
postului.

l Școala Gimnazială Vînjuleț, 
comuna Vînjuleț, județul Mehe-
dinți, scoate la concurs postul 
de îngrijitor (0,5 normă) + 
muncitor (fochist) (0,5 normă) 
în data de 16.10.2017. Condiții 
de participare şi alte informații 
suplimentare la nr. de telefon 
0252352362.

l Primăria Comunei Pişcolt, 
Judeţul Satu Mare, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcției publice de 

execuție, vacantă de: 1.Consi-
lier, clasa I, grad profesional 
debutant- în cadrul biroului de 
contabilitate şi achiziţii publice. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească   cond i ţ i i l e  gene-
rale  prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţiile 
specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
ramura de ştiinţă: ştiinţe econo-
mice, drept, ştiinţe juridice şi 
inginereşti; vechime în speciali-
tatea studiilor: nu este cazul. 
Pentru concursul de recrutare 
(funcţii publice de conducere şi 
funcţii publice de execuţie), 
dosarul va cuprinde următoa-
rele documente, conform preve-
derilor art. 49 din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici, 
modificată şi completată de HG 
nr. 1173/2008: copia actului de 
identitate; formularul de 
înscriere, conform anexei nr. 3 
la HG nr. 611/2008, modificată; 
copiile diplomelor de studii şi 
ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări; copia 
carnetului de muncă sau, după 
caz, sau adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitate- număr 
pagini; cazierul judiciar (acesta 
poate fi înlocuit cu o declaraţie 
pe proprie răspundere, cu obli-
gaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul documen-
tului pe tot parcursul desfăşu-
rării concursului, dar nu mai 
târziu de 5 zile lucrătoare de la 
data la care a fost declarat 
admis în urma selecţiei dosa-
relor, sub sancţiunea neemiterii 
actului  administrativ de 
numire), adeverinţă care să 
ateste starea de sănătate cores-
punzătoare; declaraţia pe 

propria răspundere sau adeve-
rinţa care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie 
politică. Concursul se va orga-
niza conform calendarului 
următor: 23.10.2017, ora 10:00- 
proba scrisă; data şi ora inter-
viului vor fi comunicate ulterior. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obli-
gatoriu, documentele prevăzute 
de art.49, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 şi se 
vor depune în termen de 20 zile 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial. Detalii 
privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând  pagina 
oficială. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Pişcolt, localitatea 
Pişcolt, numărul 62, Judeţul 
S a t u  M a r e ,  t e l e f o n 
0261.824.800/ 0261.824.802.

l Institutul Naţional de Cerce-
tare-Dezvoltare şi Încercări 
pentru Electrotehnică- ICMET 
Craiova organizează concurs 
pentru ocuparea postului de 
„Șef Birou Administrativ şi 
Patrimoniu”. Obiectul principal 
de activitate al ICMET Craiova 
este “Cercetare şi dezvoltare în 
alte ştiinţe naturale şi inginerie” 
(cod CAEN 7219) şi este stabilit 
prin HG nr.81/11.02.1999, 
m o d i f i c a t ă  p r i n  H G 
nr.1495/2008, privind organi-
zarea şi funcţionarea Institu-
t u l u i  N a ţ i o n a l  d e 
Cercetare-Dezvoltare şi Încer-
cări pentru Electrotehnică- 
ICMET Craiova. Concursul se 
va desfăşura la sediul ICMET 
Craiova din Bvd.Decebal, 
nr.118A, Craiova, în data de 
27.10.2017, începând cu ora 
9.00. Data limită de depunere a 
dosarului: 23.10.2017, ora 14.00. 
Metodologia de concurs, Regu-
lamentul de desfăşurare a 
concursului, Criteriile de 
evaluare, Atribuţiile postului, 
etc. se obţin de pe pagina web a 
institutului: www.icmet.ro, sau 
de la sediul unităţii. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n 

0747.034.859 (în intervalul orar 
8.00-17.00) sau la adresa de 
e-mail: nela@icmet.ro

l Spitalul Clinic de Psihiatrie 
“Prof. Dr. Alexandru Obregia” 
scoate la concurs, în conformi-
tate cu Hotărârea nr. 286 din 23 
martie 2011 pentru aprobarea 
Regulamentului- cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, modificat şi aprobat 
prin HG 1027/2014, Ordinul nr. 
1470 din 20 octombrie 2011 
pentru aprobarea criteriilor 
privind angajarea şi promo-
varea în funcţii, grade şi trepte 
profesionale a personalului 
contractual din unităţile sani-
tare publice din sectorul sanitar 
si  Regulamentul privind 
ocuparea posturilor vacante sau 
temporar vacante corespunza-
toare funcţiilor contractuale din 
cadrul instituţiilor/ serviciilor 
publice de interes local al muni-
cipiului Bucureşti, aprobat prin 
şi  Dispoziţia Primarului 
General nr. 1736/03.11.2015, 
următoarele posturi vacante: •4  
(patru) posturi Asistent medical 
debutant (S): -1 (unu) post 
Clinica II psihiatrie; -1 (unu) 
post Clinica VI psihiatrie; -1 
(unu) post Clinica IX psihiatrie; 
-1 (unu) post Sectia XI Psihia-
trie.•12  (douăsprezece) posturi 
Asistent medical debutant  
(PL): -2 (două) posturi Clinica I 

psihiatrie; -1 (unu) post Clinica 
II psihiatrie; -1 (unu) post 
Clinica III psihiatrie; -1 (unu) 
post Clinica Psihiatrie Pedia-
trică; -1 (unu) post Clinica 
Neurologie Pediatrică; -1 (unu) 
post Clinica VII psihiatrie; -2 
(două) posturi Secţia X Psihia-
trie; -1 (unu) post Secţia XI 
Psihiatrie; -1 (unu) post Secţia 
XII Psihiatrie; -1 (unu) post 
Secţia XIII Psihiatrie. •1  (unu) 
post Asistent medical debutant 
(PL) Competenţe EEG- Labo-
rator Explorări Funcţionale. •3  
(trei) posturi Asistent Medical  
(PL): -1 (unu) post Clinica IV 
psihiatrie; -1 (unu) post Camera 
de garda psihiatrie; -1 (unu) 
post Ambulatoriul Integrat– 
Cabinet ortopedie. •3  (trei) 
posturi Asistent medical studii 
superioare: -1 (unu) post Clinica 
IV psihiatrie; -1 (unu) post 
Clinica VII psihiatrie; -1 (unu) 
post Compartiment internări 
nevoluntare. •1  (unu) post 
Asistent medical nutriţie şi 
dietetică (S)-Cabinetul Diete-
tică. •1  (unu) post Asistent 
social (S) -Secţia X Psihiatrie.•2 
(două)  posturi Psiholog Practi-
cant: -1 (unu) post Clinica VII 
psihiatrie; -1 (unu) post Centrul 
de Sănătate Mintală. •1  (unu) 
post Registrator medical  secţia 
XVII  Psihiatrie. •7 (şapte) 
posturi Registrator medical 
debutant serviciul Statistică 
Medicală şi IT;  •14 (paispre-
zece) posturi Infirmier: -2 
(două) posturi Clinica III psihi-
atrie; -1 (unu) post Clinica IV 
psihiatrie; -1 (unu) post Clinica 
Psihiatrie Pediatrică; -1 (unu) 
post Clinica Neurologie Pedia-
trică; -2 (doua) posturi Clinica 

VI Psihiatrie; -1 (unu) post 
Clinica VII Psihiatrie; -1 (unu) 
post Clinica VIII Psihiatrie; -1 
(unu) post Secţia X Psihiatrie; 
-1 (unu) post Secţia XI Psihia-
trie; -2 (doua) posturi Secţia 
XIV Psihiatrie; -1 (unu) post 
Camera de gardă Psihiatrie; •22 
(douăzecisidouă) posturi Infir-
mier Debutant: -2 (două) 
posturi Clinica I Psihiatrie; -1 
(unu) post Clinica II Psihiatrie; 
-2 (două) posturi Clinica III 
Psihiatrie; -1 (unu) post Clinica 
IV Psihiatrie; -1 (unu) post 
Clinica Psihiatrie Pediatrică; -1 
(unu) post Clinica Neurologie 
Pediatrică; -1 (unu) post Clinica 
VI Psihiatrie; -1 (unu) post 
Clinica VII Psihiatrie; -1 (unu) 
post Clinica VIII Psihiatrie; -2 
(două) posturi Clinica IX Psihi-
atrie; -1 (unu) post Secţia X 
Psihiatrie; -1 (unu) post Secţia 
XI Psihiatrie; -2 (două) posturi 
Secţia XII Psihiatrie; -1 (unu) 
post Secţia XIII Psihiatrie; -1 
(unu) post Secţia XIV Psihia-
trie; -2 (două) posturi Secţia XV 
Psihiatrie; -1 (unu) post Camera 
de gardă Psihiatrie. •7 (şapte) 
posturi Ingrijitor: -2 (două) 
posturi Clinica II psihiatrie; -1 
(unu) post Clinica VII psihia-
trie; -1 (unu) post Clinica VIII 
psihiatrie; -2 (două) posturi 
Secţia IX Psihiatrie; -1 (unu) 
post Secţia XII Psihiatrie. •1 
(unu) post Economist grad 
profesional IA  Serviciul Mana-
gementul Calităţii. •1 (unu) 
post Referent de specialitate 
grad profesional I  Serviciul 
Managementul Calităţii. •1 
(unu) post Referent de speciali-
tate debutant (S) Compartiment 
Internări Nevoluntare. •2  

Vesuvius is a world leader in the development, manufacturing and marketing of high performance specialty ceramics and             
refractory products for demanding industrial applications and in particular in steel making industry.

The Flow Control Systems division of Vesuvius is dedicated to the conception, engineering, assembly and commissioning of steel 
flow control equipment, including mechanical devices, hydraulic, automation and robotics.

We are recruiting for the Flow Control Systems division a (m/f):

Automation Field Service Engineer 
He will join the Customer Service Team reporting to the Flow Control Systems Automation Manager Europe, while based in Romania.
PreferencePreference will be given to an Automation Engineer or Technician with Professional experience for Automation Installation, 
Commissioning and Trouble Shooting.

This position will require to travel internationally up to 80% of the time.

Key Responsibilities:
• Shop Test of Project Equipment at Manufacturing Site, Ghlin, Belgium
• Installation, Supervision and Commissioning of Project Equipment at Customer Sites including Planning Project Meetings with 
Customer and Sub Contractors
• Operation and Maintenance Training• Operation and Maintenance Training
• Optimization of the regulation
• Technical Reporting to the Project Manager in order to complete the Commissioning up to a Proper Customer Acceptance and 
Satisfaction
• Technical Feedback and sharing of the field experiences for the continuous improvement of the Product and of the Customer 
Satisfaction
• Provide a level of Customer Support that enhances the relationship with the Customer and increases the Company profile
• Ensure that all activities are performed with due regard to the health and safety standards applicable to the activity• Ensure that all activities are performed with due regard to the health and safety standards applicable to the activity

 Knowledge, experience and skills needed:
• Automation/Electrical Engineering Education
• 2 to 10 years of Industrial Experience
• Knowledge and basic experience in electricity (low voltage)
• Knowledge and basic experience in PLC programming and in regulation (PID)
• The motivation/ability to learn the detailed aspects of the installation and operation of our Systems
• Capable of Managing and Leading Operators and Sub-contractors at Site• Capable of Managing and Leading Operators and Sub-contractors at Site
• Proactive and Self-motivated with a flexible approach to working hours
• Fluent in English

INTERESTED CANDIDATES please email CV and supporting letter to Laurence Malherbe at Laurence.malherbe@vesuvius.com
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(două) posturi Muncitor cali-
ficat III –Bucătar Blocul 
Alimentar. •1 (unu) post Curier 
serviciul Administrativ. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
î n s c r i e r e :  2 5 . 0 9 . 2 0 1 7 - 
06.10.2017. Condiţii generale de 
înscriere la concurs:  a) are 
cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris 
şi vorbit; c) are vârsta minimă 
reglementată de prevederile 
legale; d) are capacitate deplină 
de exerciţiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; f) îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; g) 
nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exer-
citarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii specifice 
de înscriere la concurs: Pentru 
posturile de Asistent medical 
general i s t  debutant  (S) : 
-diploma de licenţă în speciali-
tate; -certificat de membru 

OAMGMAMR avizat/ adeve-
r in ţa ;  -po l i ţa  a s igurare 
malpraxis. Pentru posturile de 
Asistent medical generalist 
debutant (PL): -diploma de 
şcoala sanitară postliceală; 
-certificat de membru OAMG-
MAMR avizat/ adeverinţa; 
-poliţa asigurare malpraxis. 
Pentru postul de Asistent 
medical debutant (PL) compe-
tenţe/ specializare EEG în 
cadrul. Laboratorului de Explo-
rări Funcţionale: -diploma de 
şcoala sanitară postliceală; 
-certificat de membru OAMG-
MAMR avizat/ adeverinţa; 
-poliţa asigurare malpraxis; 
-curs sau atestat în specializarea 
EEG. Pentru posturile de Asis-
tent medical generalist (S): 
-diploma de licenţă în speciali-
tate; -certificat de membru 
OAMGMAMR avizat/ adeve-
r in ţa ;  -po l i ţa  a s igurare 
malpraxis; -6 luni vechime în 
specialitate. Pentru posturile de 
Asistent medical generalist 
(PL): -diploma de şcoala sani-
tară postliceală; -certificat de 
membru OAMGMAMR avizat/ 
adeverinţa; -poliţa asigurare 
malpraxis; -6 luni vechime în 
specialitate.
Pentru postul de Asistent 
medical nutriţie şi dietetică (S): 
-diploma de licenţă în speciali-
tate; -curs nutriţie şi dietetică; 
-certificat de membru OAMG-
MAMR avizat/ adeverinţa; 
-poliţa asigurare malpraxis; -6 
luni vechime în specialitate. 
Pentru postul de Asistent social 
(S): -Studii superioare de lungă 
durată, specializarea asistenţă 
socială, absolvite cu diplomă de 

licenţă, în cadrul unei instituţii 
de învăţământ superior acredi-
tată/ autorizată;  -Certificat de 
membru avizat pentru anul în 
curs al Colegiului Asistenţilor 
Sociali; -6 luni vechime în speci-
alitate. Pentru posturile  de 
Psiholog practicant: -diploma 
de licenţă în specialitate; -1 an 
vechime ca psiholog stagiar; - 
certificat psiholog clinician 
practicant autonom. Pentru 
postul de Registrator medical 
debutant: -diploma de bacalau-
reat; -certificat curs operare PC. 
Pentru postul de Registrator 
medical: -diploma de bacalau-
reat; -certificat curs operare PC; 
-6 luni vechime în specialitate. 
Pentru posturile de Infirmier: 
-şcoala generală; -curs infir-
m i e r e  o r g a n i z a t  d e 
O.M.G.M.A.M.R. sau curs de 
infirmier organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii 
şi Ministerul Sănătăţii; -6 luni 
vechime în specialitate. Pentru 
posturile de Infirmier debutant: 
-şcoala generală; -curs infir-
m i e r e  o r g a n i z a t  d e 
O.M.G.M.A.M.R. sau curs de 
infirmier organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii 
şi Ministerul Sănătăţii. Pentru 
posturile de Îngrijitor: -şcoala 
generală.
Pentru postul de Economist gr. 
IA în cadrul Serviciului Mana-
gementul Calităţii Serviciilor 
Medicale: -studii superioare de 
lungă durată -diploma de 
licenţă în specialitate; -6 ani ş 6 
luni vechime în specialitate. 
Pentru postul de Referent de 
specialitate GR. I în cadrul 
Serviciului Managementul Cali-

tăţii Serviciilor Medicale: 
-diploma de licenţă în unul din 
domeniile: medicină, informa-
tică, juridic, administraţie 
publică;  -6 ani şi 6 luni vechime 
în specialitate. Pentru postul de 
Asistent medical generalist (S) 
în cadrul Compartimentului 
Internări Nevoluntare: -diploma 
de absolvire a învăţământului 
superior de lungă durată în 
asistenţă medicală; -6 luni 
vechime în specialitate. Pentru 
postul de referent de specialitate 
debutant- Compartimentului 
Internări Nevoluntare: -studii 
superioare de lungă durată 
-diploma de licenţă în drept. 
Pentru postul de Muncitor cali-
ficat III –Bucătar: -şcoala gene-
rală; -categoria de calificare II; 
-3 ani vechime în meserie. 
Pentru postul de Curier: 
-diploma de bacalaureat. 
Calendar concurs: -22.09.2017- 
Publicarea  anunţului pentru 
concurs la avizier, pe site-ul 
spitalului, în Monitorul Oficial 
partea a-III-a şi pe portalul 
posturi.gov.ro, cotidian de largă 
circulaţie; -25.09-06.10.2017- 
Perioada depunerii dosarelor de 
înscriere; -09.10.2017- Selec-
tarea dosarelor de concurs; 
-10.10.2017- Afişarea Centrali-
zatorului cu rezultatul selecţiei; 
-11.10.2017- Depunere contes-
taţii de către candidaţii al caror 
dosar a fost respins la selecţie; 
-12.10.2017- Afişare Centrali-
zator cu rezultatele la contesta-
ţiile depuse la selectarea 
dosarelor; -16.10.2017- Proba 
scrisă: 9.00-10.00 concursul 
pentru ocuparea posturilor de: 
-asistent medical generalist, 
asistent medical competenţe 
EEG; asistent medical nutritie si 
dietetica; -registrator medical şi 
registrator medical debutant;  
-economist IA şi referent de 
specialitate I Serviciul Manage-
mentul Calităţii. 10.30-11.30 
concursul pentru ocuparea 
posturilor de: -infirmier şi infir-
mier debutant;  -asistent social. 
12.00-13.00 concursul pentru 
ocuparea posturilor de: -îngri-
jitor; -psiholog; -asistent medical 
(s)  şi referent specialitate deb 
Compartiment internări  nevo-
luntare. 13.30-14.30 concurs 
pentru ocuparea posturilor de: 
-muncitor III bucătar; -curier. 
-17.10.2017- Afişare Centrali-
zator cu rezultatele probei 
scrise; -18.10.2017- Depunere 
contestaţii la proba scrisă; 
-19.10.2017- Afişare Centrali-
zator cu rezultatele la contesta-
ţiile depuse la proba scrisă; 
-20.10.2017- Interviul: 9.00-
10 .00  concursu l  pent ru 
ocuparea posturilor de:  -asis-
tent medical generalist, asistent 
medical competenţe EEG; asis-
tent medical nutritie si dietetica;  

-registrator medical şi regis-
trator medical debutant; -econo-
m i s t  I A  ş i  r e f e r e n t  d e 
specialitate I Serviciul Manage-
mentul Calităţii. 10.30-11.30 
concursul pentru ocuparea 
posturilor de: -infirmier şi infir-
mier debutant;  -asistent social. 
12.00-13.00 concursul pentru 
ocuparea posturilor de: -îngri-
jitor; -psiholog; -asistent medical 
(s)  şi referent specialitate deb 
Compartiment internări  nevo-
luntare. 13.30-14.30 concurs 
pentru ocuparea posturilor de: 
-muncitor III bucătar; -curier. 
-23.10.2017- Afişare Centrali-
zator cu rezultate la proba de 
interviu; -24.10.2017- Depunere 
contestaţii la proba de interviu; 
-25.10.2017- Afişare Centrali-
zator cu rezultatele la contesta-
ţiile depuse la proba de interviu; 
-26.10.2017- Afişare Centrali-
zator cu rezultatele finale la 
concurs. Documentele necesare 
dosarului de concurs, tematica 
şi bibliografia pot fi consultate 
pe site-ul spitalului, www.spital-
obregia.ro, sau la avizierul 
spitalului. Dosarul de concurs se 
va depune la Serviciul RUNOS, 
tel. 021.334.42.66/ 451 sau 319.      

l Primăria Oraşului Sinaia, cu 
sediul în localitatea Sinaia, 
Bulevardul Carol I, numărul 47, 
judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante din 
cadrul Centrului Naţional de 
Informare şi Promovare Turis-
tică Sinaia de: -inspector (agent 
de turism -ghid), grad debutant- 
1 post, conform Hotărârii  
Guvernului 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
16.10.2017, ora 11.00; -Interviul 
în data de 18.10.2017, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs /
examen, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: -studii medii 
de specialitate (liceu profil 
turism) sau absolvent al unui 
curs de agent de turism absolvit 
cu Certificat de calificare profe-
sională recunoscut de Ministerul 
Muncii şi Ministerul Educaţiei; 
-fără vechime în specialitatea 
studiilor absolvite; -cunoştinţe 
de operare pe calculator -Word, 
Excel, Power Point, Internet; 
-cunoştinţe de limba engleză 
nivel avansat; a doua limbă 
străină constituie un avantaj; 
-spirit analitic şi capacitate de 
sinteză; -abilităţi de comunicare; 
-capacitate de lucru în echipă. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sinaia, Bulevardul 
Carol I, numărul 47, judeţul 

Prahova. Relaţii suplimentare la 
sediul  Pr imărie i  S inaia , 
persoană de contact: Olaru 
Isabela, telefon: 0244.311.788, 
interior: 132. 

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, Judeţul Teleorman, 
strada Libertăţii, nr.1, organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea  următorului post 
contractual vacant: -1 post de 
asistent medical principal în 
cadrul Cardiologie; -1 post asis-
tent medical debutant comparti-
ment ORL; -1 post asistent 
medical debutant secţia Obste-
trică; -2 posturi asistent medical 
debutant secţia Pediatrie; -1 
post de asistent medical prin-
cipal în cadrul secţiei Pediatrie; 
-1 post de asistent medical social 
dedutant în cadrul serviciului 
de Informatică şi Statistică 
medicală. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru 
asistent medical debutant: 
-Absolvent al şcolii postliceale; 
-Certificat de membru eliberat 
de Organizaţia Asistenţilor 
Medicali Generalişti; -Fără 
vechime. Condiţii specifice de 
participare la concurs asistent 
medical social debutant: -Absol-
vent al şcolii postliceale speciali-
ta tea  medico-soc ia l  sau 
echivalent în domeniu prin 
ech iva lare  conform HG 
797/1997; -Certificat de membru 
eliberat de Organizaţia Asisten-
ţilor Medicali Generalişti; -Fără 
vechime. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru 
asistent medical principal: 
-Absolvent al şcolii postliceale; 
-Certificat de membru eliberat 
de Organizaţia Asistenţilor 
Medicali Generalişti; -5 ani 
vechime. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă în data de 
16.10.2017, ora 10.00, proba 
scrisă, iar data şi ora interviului 
vor fi anunţate după rezultatul 
probei scrise. Dosarele se depun 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare la 
avizierul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, la serviciul 
RUNOS sau la telefoanele: 
0247.306.723/0247.306.758.

l Centrul de Îngrijire şi Asis-
tenţă pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Mislea, cu sediul în 
localitatea Mislea, strada Radu 
Paisie, numărul 14, judeţul 
Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -Infir-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar executare nr. 10041628/2013. 

Nr. 809/18.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Septembrie, Ziua 

18. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face 

cunoscut că în data de 09.10.2017, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se vor vinde la 

licitație următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului GHEORGHISOR OVIDIU THEODOR, cu 

domiciliul în Călărași, str. Năvodari nr. 10, bl. G8, sc. 2D, ap. 12, județul Călărași, în dosar de 

executare 10041628/2013, licitația 1 (etapa 1). Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: 

Autoturism Mercedes Benz C 200 CDI, CL-98-RIW. Drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul. Prețul de evaluare sau pornire al licitației, exclusiv TVA: 

10.504 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Neimpozabil. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea 

adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun 

drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 

stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte la termenul 

de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c) 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele jurudice române - 

copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; e) pentru persoanele juridice străine - 

actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române - copie de pe actul 

de identitate; g) pentru persoanele fizice străine - copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) 

declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoane 

interpusă a debitorului. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, 

cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: Nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător după caz: an 

fabricație - 2001, motorină, culoare galben - 2148 cmc. Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, interior 120. Data afișării: 

21.09.2017.
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miere, 2 posturi; -Instructor 
ergoterapie, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 19.10.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
23.10.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Instructor 
ergoterapie: studii medii; minim 
5 ani vechime în muncă; Infir-
mieră: studii generale/medii; 
curs de infirmieră; minim 6 luni 
vechime în muncă. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data 
de   06.10.2017, ora 12.00. 
Pentru informaţii suplimentare 
se va lua legătura cu doamna 
Draghia Mioara -referent 
Resurse Umane în cadrul 
Centrului de Îngrijire şi Asis-
tenţă pentru Persoane Adulte 
cu Handicap Mislea, la numărul 
de telefon: 0244.356.611, inte-
rior: 234 sau direct la sediul 
instituţiei.

l Oraşul Târgu Frumos, cu 
sediul în strada Cuza Vodă, 
nr.67, judeţul Iaşi, organizează, 
conform prevederilor HG 
nr.286/2011, concurs de recru-

tare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a postului 
contractual vacant de asistent 
medical comunitar în cadrul 
Compartimentului Asistență 
M e d i c a l ă  C o m u n i t a r ă . 
Concursul va avea loc la sediul 
instituției în data de 16.10.2017, 
ora 10.00, proba scrisă, iar data 
şi ora interviului vor fi anunțate 
după proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se vor depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la secretariatul 
comisiei de concurs, telefon: 
0232.710.906, interior: 105. 
Condiţiile de participare la 
concurs: Candidații trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.3 din HG 
nr.286/2011. Condiţiile specifice 
necesare  par t ic ipăr i i  la 
concurs astfel: -studii postliceale 
absolvite cu diplomă: şcoală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă; -membru al Ordinului 
Asistenților Medicali Genera-
lişti, Moaşelor şi Asistenților 
Medicali din România; autori-
zație de liberă practică asistent 
medical generalist. Condiţii de 
vechime: vechime în speciali-
tatea studiilor: 6 luni. Alte 
informaţii pot fi obţinute la 

sediul sau de pe site-ul institu-
ției: www.primariatgfrumos.ro, 
la secţiunea „Anunţuri publice”,  
„Concursuri”. 

l Centrul Județean de Resurse 
şi Asistență Educațională, cu 
sediul în localitatea Suceava, 
strada Calea Unirii, numărul 
7-9, județul Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante 
de: -Numele funcției: asistent 
social III S; -Număr posturi: 1 
post. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
16.10.2017, ora 8.00; -Proba 
interviu în data de 16.10.2017, 
ora 14.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: Condiții generale de 
ocuparea postului conform HG 
nr.286/2011. Condiții specifice: 
-Studii -absolvirea unei instituții 
de învățământ superior de 
profil, de lungă durată, cu 
examen de licență; -Fără 
condiții specifice de vechime. 
Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Centrului Jude-
țean de Resurse şi Asistență 
Educațională Suceava, strada 

Calea Unirii, numărul 7-9, 
județul Suceava. Relații supli-
mentare la sediul Centrului 
Județean de Resurse şi Asis-
tenţă Educațională Suceava, 
persoană de contact: Cîmpan 
Narcisa, telefon: 0230.516.098, 
fax: 0230.516.099, e-mail: 
cjrae_suceava@yahoo.com

l Primăria Comunei Udeşti, cu 
sediul în localitatea Udeşti, 
comuna Udeşti, numărul-, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
-Numele funcţiei: paznic sătesc 
(satul Luncuşoara); -Număr 
posturi :  1 ,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 16.10.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
17.10.2017, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
minim generale; -vechime 1 an; 
-certificat: agent de pază. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Udeşti ,  județul 
Suceava. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei 
Udeşti, persoană de contact: 
Pant iuc  Miha i ,  t e l e fon : 
0230.538.001. 

l Teatru l  de  Animaț ie 
Țăndărică, cu sediul în Bucu-
reşti, Str.Eremia Grigorescu, 
nr.24, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcți-
ilor contractuale vacante de: 
Compartimentul Marketing: 
Consultant artistic (S) IA- 1 
post; Serviciul Administrativ, 
Pază Apărare Împotriva Incen-
diilor: Tehnician (M) IA- 1 post, 
conform HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamen-
tului-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. Documente 
necesare pentru întocmirea 
dosarului de concurs: -cerere de 
înscriere la concurs adresată 
conducătorului instituţiei 
publice organizatoare; -copia 
actului de identitate sau orice 
alt document care atestă identi-
tatea, potrivit legii, după caz; 
-copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor şi ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum şi 
copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de insti-
tuția publică; -copia carnetului 
de muncă sau, după caz, adeve-
rinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor; -cazierul 
judiciar; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate. 
Adeverinţa care atestă starea de 
sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emiten-
tului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii; -curri-
culum vitae. Copiile de pe certi-
ficatele prevăzute mai sus se 
prezintă însoţite de documen-
tele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu origi-
nalul de către secretariatul 
comisiei de concurs, sau în copii 
legalizate. Conform art.3 al HG 
nr.286/2011, pentru a ocupa un 
post contractual vacant sau 
temporar vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții generale: a)are 
cetățenia română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; 
b)cunoaşte limba română, scris 
şi vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile 

legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
țile sanitare abilitate; f)îndepli-
neşte condițiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infrac-
țiuni săvârşite cu intenție, care 
ar face-o incompatibilă cu exer-
citarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit 
reabilitarea. 1.Pentru consultant 
artistic (S) IA, concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 16 octombrie 2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
20 octombrie 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii 
specifice: -Studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență 
în sociologie-psihologie; -Cunoş-
tințe, aptitudini şi abilități de 
operare PC şi programe, 
precum: Adobe (Photoshop, 
I n D e s i g n ,  I l l u s t r a t o r, 
Dreamweaver), Corel, platforma 
Wordpress, promovare web 
(Google Adwords), Search 
Engine Optimization (SEO), 
grafică pentru realizarea banne-
relor şi a slide-urilor online, html 
pentru realizarea de newslettere 
personalizate; -Vechime în 
muncă peste 20 ani. 2.Pentru  
tehnician (M) IA, concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică 
în data de 16 octombrie 2017, ora 
12.00; -Proba interviu în data de 
20 octombrie 2017, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii 
specifice: -Studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de Bacalau-
reat; -Documente, certificate 
absolvire programe în domeniul 
situațiilor de urgență (prevenirea 
şi  stingerea incendiilor); 
-Vechime în muncă de peste 10 
ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunț în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Teatrului de Animaţie 
Ţăndărică, din Str.Eremia Grigo-
rescu, nr.24, sector 1, etaj 2, 
Birou Director adjunct, de luni 
până vineri, între orele 10.00-
15.00. Informații suplimentare 
se pot obține la nr.telefon: 
021.316.30.02.
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l Consiliul Local al Comunei 
Bicazu Ardelean, Judeţul 
Neamţ, organizează concurs de 
recrutare în vederea ocupării 
postului de consilier urbanism, 
autorizări și construcții, disci-
plină în construcții și adminis-
trarea domeniului public și 
privat al comunei, clasa I, grad 
profesional debutant, Compar-
timent urbanim, amenajarea 
teritoriului -funcție publică 
vacantă de execuție pe perioadă 
nedeterminată. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Bicazu Ardelean, sala de ședinţe 
în data de 06.11.2017, ora 10.00, 
proba scrisă, iar interviul în 
data de 09.11.2017, ora 10.00. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 20 
de zile de la data publicării la 
sediul Primăriei Comunei 
Bicazu Ardelean, secretariat 
-compartiment resurse umane. 
Condiţiile pentru participarea la 
concurs: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completă-
rile ulterioare. Pentru funcţia 
publică de consilier urbanism, 
autorizări și construcții, disci-
plină în construcții și adminis-
trarea domeniului public și 
privat al comunei, clasa I, grad 
profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului urbanism, 
amenajarea teritoriului: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă sau echivalentă în 
domeniul de licenţă: arhitec-
tură, urbanism, inginerie civilă 
(construcţii civile, industriale și 
agricole, construcţii hidroteh-
nice); -fără vechime în speciali-
tatea  s tudi i lor  necesare 
exercitării funcţiei publice; 
-cunoștințe operare pe calcu-
lator (Windows, Microsoft 
Office, Internet) -nivel mediu. 
Relaţii suplimentare se pot 
obține la Primăria Bicazu Arde-
lean, Compartiment resurse 
umane, telefon: 0233.255.301.

l Primăria Comunei Valea 
Călugărească, Judeţul Prahova, 
organizează, conform HG 
286/2011, modificată și comple-
tată, concurs de ocuparea pe 
perioadă determinată a urmă-
toarei funcții contractuale de 
execuţie temporar vacante de: -1 
post de Inspector de specialitate 
II -Centrul de informare turis-
tică. Condiţiile specifice: Funcţie 
contractuală temporar vacantă 
de execuţie de inspector de 
specialitate II: -studii superioare 
cu  diplomă de licenţă; -califi-
care ca agent sau ghid de 
turism; -minim 1 an vechime în 
muncă pe studii superioare. 
Concursul se va desfășura la 

sediul Primăriei Comunei Valea 
Călugărească,  după cum 
urmează: -29 septembrie 2017 
-termenul-limită de depunere a 
dosarelor; -03 octombrie 2017 
-selecţia dosarelor; -09 octom-
brie 2017 -proba scrisă, ora 
10.00; -11 octombrie 2017 
-proba interviu, ora 10.00. 
Relaţii suplimentare: telefon: 
0244.235.444, 0764.967.077, 
Compartiment resurse umane 
-Viorica Mocanu.

l Serviciul Judeţean de Ambu-
lanţă, cu sediul în localitatea 
Giurgiu, strada București, 
numărul 82, judeţul Giurgiu, 
organizează concurs, conform 
HG 286/23.03.2011, pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale temporar vacante: 
-un post contractual temporar 
vacant de asistent medical prin-
cipal generalist PL, perioadă 
determinată, la Substaţia 
Clejani. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: diplomă de bacalau-
reat, diplomă școală postliceală 
sanitară, vechime minimă în 
specialitate 5 ani, certificat de 
grad principal; -un post contrac-
tual temporar vacant de asistent 
medical, perioadă determinată, 
la Staţia Centrală Giurgiu. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
diplomă de bacalaureat , 
diplomă școală postliceală sani-
tară, vechime minimă în specia-
l i t a t e  6  l u n i ;  - u n  p o s t 
contractual temporar vacant de 
economist I, perioadă determi-
nată, la Staţia Centrală Giurgiu. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
studii superioare economice de 
lungă durată cu diplomă de 
licenţă, vechime minimă în 
specialitate 3 ani și 6 luni. 
Concursul se va desfășura la 
sediul instituţiei în data de 
09.10.2017, ora 10.00, proba 
scrisă, iar interviul în data de 
11.10.2017, ora 10.00. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
29.09.2017, ora 16.00. Biblio-
grafia și relaţii suplimentare la 
sediul instituţiei, telefon/fax: 
0 2 4 6 . 2 1 3 . 1 8 8 ,  m o b i l : 
0 7 3 1 . 1 3 7 . 1 2 0 ,  e - m a i l : 
sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, 
persoană de contact: Stanescu 
Doinita.

l Școala Gimnazială Tîrnova, 
cu sediul în localitatea Tîrnova, 
strada-, numărul 1, judeţul 
Caraș-Severin, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
-fochist, 1 post, conform HG 

286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 16.10.2017, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 
17.10.2017, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
medii/școală profesională; 
-vechime: 5 ani; -certificat de 
calificare în meseria de fochist 
sau adeverință de urmare a 
cursului de fochist; -certificate 
care să ateste și alte calificări; 
-autorizație ISCIR pentru 
cazane de medie presiune sau 
joasă presiune/adeverință, din 
care să rezulte faptul că este în 
curs de obținere a autorizației. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Școlii Gimnaziale 
Tîrnova, comuna Tîrnova, nr.1. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Școala Gimnazială Tîrnova, 
persoană de contact: Tîmpa 
Daniel, telefon: 0760.257.949, 
fax: 0255.234.701, e-mail: 
scoala_tirnova@yahoo.com

l Primăria Comunei Dumbră-
veni, cu sediul în localitatea 
Dumbrăveni, strada Principală, 
numărul 17, judeţul Constanța, 
organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice 
vacante de: Referent, clasa III, 
grad profesional debutant -2 
posturi. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data 
de 23.10.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 25.10.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii (obligatoriu): 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -cunoștințe de 
operare PC (Microsoft Office: 
Word, Excel, PowerPoint) -nivel 
mediu; -abilități în utilizarea 
mijloacelor moderne de comuni-
care (Internet, E-mail, fax). 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăria Comunei Dumbră-
veni. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăria Comunei 
Dumbrăveni, persoană de 
contact:  Cherim Nebuie, 
telefon: 0766.403.192, fax: 
0241.838.780, e-mail: primaria-
dumbravenict@yahoo.com.

l Primăria Comunei Drăgești, 
judeţul Bihor, cu sediul în 
Drăgești, nr.64, organizează în 
data de 23.10.2017, ora 10.00, 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei funcţii publice de 

execuţie vacante din cadrul 
Compartimentului de Asistență 
Socială de inspector, clasa I, 
grad profesional debutant. 
Bibliografia și actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere se afișează la sediul 
instituţiei. Relaţii suplimentare 
la telefon: 0259.324.547/ 
0753.516.845, persoană de 
contact: Mance Luminita. 

l Școala Gimnazială Dezna, cu 
sediul in localitatea Dezna, nr.64 
județul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ției contractuale vacante pe 
perioadă nedeterminată, de: 
Administrator financiar de 
patrimoniu cu studii medii, 
compartimentul secretariat- 
0,25 norma. Concursul se va 
desfasura astfel:  Proba scrisa  
in data de 1 noiembrie 2017, ora 
10. Proba practica in data de 1 
noiembrie 2017,  ora 13
Concursul se desfășoară în baza 
prevederilor H.G. nr. 286/2011 și 
H.G. 1027/2014, la sediul 
unității școlare, loc. Dezna, nr. 
64. Condițiile specifice de parti-
cipare la concurs sunt: Studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat. Vechime în muncă: 
minim 2 ani; Candidații vor 
depune dosarele de participare 
la concurs pană la data de : 25 
octombrie 2017, ora 12 la sediul 
unității școlare. Relații supli-
mentare la sediul Școlii Gimna-
ziale Dezna din localitatea 
dezna, persoană de contact: 
Horga Fulga tel: 0742071952.

CITAȚII  
l Se citează Mihai Bogdan 
Sebastian, Mihai Luminița 
Erica, Mihai Emil Cosmin, 
Mihai Despina Cristina, Luca 
Simona și Luca Georgeta în 
calitate de pârâți în dosar nr. 
4058/190/2006* al Judecătoriei 
Bistrița, în proces cu Rus Traian 
Tony, având ca obiect validare 
contracte pentru termenul de 
judecată din data de 02.11.2017

l Se citează numiții Domide 
Cozonac, Nacu Domide, Nacu 
Ostace, Nacu Ileana, Nacu 
Pantelimon, Boutan Floarea, 
Cozonac Petru în calitate de 
pârâți în dosar nr. 905/265/2016 
al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Lipan Cosma-Ioan 
ș.a., având ca obiect succesiune, 
validare antecontract și întabu-
lare, cu termen la 07.11.2017

l Se citează numitul Moldovan 
Vasile în calitate de pârât în 
dosar nr. 2046/265/2016 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu 
Beșuțiu Anton și Maria, având 
ca obiect uzucapiune, întăbulare, 
ș.a., cu termen la 07.11.2017

l Se citează Mihalca Ioan, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
22/265/2016 al Judecătoriei 
N ă s ă u d ,  î n  p r o c e s  c u 
Sîngeorzan Raveca, având ca 
obiect succesiune, întăbulare, cu 
termen la 09.11.2017

l Se citează numiții Flore 
Dochia și Flore Vasile, în cali-
tate de pârâți în dosarul nr. 
1131/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Hangan 
Marius Ioan, având ca obiect 
succesiune, întăbulare, cu 
termen la 11.10.2017

l Se citează Dumitrescu Mihai, 
în calitate de pârât în dosarul nr. 
1755/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Moldovan 
Daniela Veronica, având ca 
obiect succesiune, întăbulare, cu 
termen la 24.10.2017

l Se citează numiții Mureșan 
Iacob, Mureșan Elena, Mureșan 
Rodovica, în calitate de pârâți 
în dosarul nr. 1755/265/2017 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces 
cu Moldovan Daniela Veronica, 
având ca obiect succesiune, 
întăbulare,  cu termen la 
07.11.2017

l Efrem Gheorghe, Bucătură 
Florina, Efrem Mihai și Efrem 
Florin Doru, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Municipiul 
Craiova, Str.Drumul Apelor, 
modul 6, camera 3, jud.Dolj, 
sunt chemaţi la Judecătoria 
Craiova, din str.A.I.Cuza, nr.30, 
complet C21, în ziua de 
30.10.2017, ora 8.30, în calitate 
de pârâţi, în proces cu Munici-
piul Craiova prin Primar, în 
calitate de reclamant pentru 
fond-pretenţii, ce face obiectul 
dosarului nr.19010/215/2016.

l Se citeaza numitul Kelemen 
Pal Sandor, fiul lui Fazekas 
Zsuzsanna, nascut in data de 
31.07.1959 in Kiskunhalas, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
6200 Kiskőrös, Str. Munkácsy 
Mihály, nr. 7, Ungaria, la Jude-
catoria Huedin in data de 
0 5 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  O r a  1 0 : 0 0 , 
Completul Civil 4, camera 4, in 
calitate de intimat in dosarul nr. 
1854/242/2016, in proces cu 
Regia Autonoma -Adminis-
tratia Patrimoniului si Protoco-
lu lu i  de  Sta t  Bucures t i 
-Sucursala de reprezentare si 
protocol "Victoria" Cluj in cali-
tate de contestator si cu 
Kelemen Lazlo, in calitate de 
intimat pentru Contestatie la 
executare.

l Numitul Lăcătuș Cornel, cu 
ultimul domiciliu cunoscut com.
Lechinţa, sat Lechinţa, nr.231, 
sc.B, ap.9, Jud.Bistriţa-Năsăud, 

este citat la Tribunalul Bistri-
ţa-Năsăud, sala 4, complet c1* 
minori  ncpc,  în data de 
10.10.2017, ora 08,30, în calitate 
de pârât, în Dosarul civ. 
nr.1921/112/2017, având ca 
obiect deschidere procedură 
adopţie, cu reclamanta Direcţia 
Generală De Asistenţă Socială 
Și Protecţia Copilului Bistrit-
ţa-Năsăud, avand sediul în 
mun.Bistriţa, Str. Sucevei, 
nr.1-3.

l Numita Henger Mihaela-Sa-
bina, cu ultimul domiciliu in 
Germania, este chemata la 
Judecatoria Chisineu-Cris in 
dosar 634/210/2017, pt. data de 
18.10.2017. In  caz de neprezen-
tare se va judeca in lipsa.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 
București, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public propri-
etarul/ deţinătorul vehiculelor, 
af late pe domeniul public, 
pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, 
pentru vehiculul: Fiat, culoare 
alb, fără plăcuţe de înmatricu-
lare, aflat în Strada Covasna nr. 
39, spate bloc E18, sc. 1,  sector 
4, București; În caz contrar se 
va dispune inventarierea, exper-
tizarea, ridicarea, transportarea 
și depozitarea într-un loc special 
amenajat, respectiv Șoseaua 
Berceni Fort nr. 5, Sector 4, 
București.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 
București, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public proprie-
tarul/ deţinătorul vehiculelor, 
aflate pe domeniul public, pentru 
luarea măsurilor de eliberare a 
domeniului public, pentru vehi-
culul: Dacia (cu prelată), culoare 
galben, aflat în Str. Melinești nr. 
97, bl. 8 - spate bloc, Dacia break, 
culoare alb, aflat în str. Huși nr. 6, 
bl. 32, sc. 1.

l Hussein Omar cu ultimul 
domiciliu în localitatea Paphos 
din Cipru este chemat în jude-
c a t ă  î n  D o s a r  n r . 
14023/245/2015, la Judecătoria 
Iași în data de 02.10.2017, ora 
8.30, complet C36M  în calitate 
de pârât, în proces cu Talica 
Mariana– Petronela, în calitate 
de reclamantă, acțiune divorț cu 
minori, exercitarea autorității 
părintești și stabilirea domici-
liului minorilor și pensie de 
întreținere.

l Gavriliţă Ion, cu ultimul 
domiciliu în Calărași, Republica 
Moldova, este chemat la Curtea 
de Apel Iași, str. Elena Doamna 
nr. 1 A, cod poștal 700398, Iași, 
judeţul Iași, camera Sala nr. VI 
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„Dimitrie Alexandresco” 
-Etajul II, în ziua de 20.10.2017, 
Completul Civil-  Apel 6, ora 
09:00, în calitate de intimat, în 
dosarul nr. 10309/99/2013a1 în 
proces cu Lăcătuşu Elena în 
calitate de apelant, angajarea 
răspunderii conform art. 138 
din Legea 85/2006.

DIVERSE  
l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa in dosarul nr. 
4 7 6 / 1 0 5 / 2 0 1 5 ,  Tr i b u n a l 
Prahova, conform sentinței nr. 
sentinței nr. 745 din 15.09.2017 
privind pe SC Neturom SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță nascute in cursul proce-
durii  30.10.2017, întocmirea 
tabelului suplimentar al crean-
țelor 30.11.2017, întocmirea 
tabelului definitiv consolidat 
28.12.2017.

l Unitatea Administrativ Teri-
torială Turnu Ruieni, judeţul 
Caraş-Severin, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele 1 
şi 2 ale UAT Turnu Ruieni, 
începând cu data 22.09.2017-
20.11.2017 pe o perioadă de 60 
de zile, se vor publica la sediul 
Primăriei Turnu Ruieni şi la 
Căminul Cultural Borlova, 
conform art.14, alin.(I) şi (2) din 
Legea Cadastrului şi a publici-
tăţii imobiliare nr.7/1996, repu-
blicată cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Turnu Ruieni şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară: www.ancpi.ro.

l Unitatea Administrativ-Teri-
torială Comuna Afumaţi, din 
județul Dolj, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadas-
trale nr. 2, începând cu data de 
28.09.2017, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Comunei 
Afumaţi, conform art.14, alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului 
şi a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul primăriei şi 
pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l Dăm spre publicare dispozi-
t ivul  sentinței  c ivi le  nr. 
1198/2017 pronunțată la data 
de 13 iulie 2017 în dosarul nr. 
3329/265/2015 al Judecătoriei 
Năsăud. Admite acțiunea civilă 
formulată de reclamanții Jarda 

Maxim şi Jarda Maria (...) în 
contradictoriu cu pârâții Costan 
Victoria (...), Popicska Maria 
(...) şi Oraşul Sîngeorz-Băi prin 
primar şi,  în consecință: 
constată că prin joncțiunea 
posesiilor numita Costan 
Vitoria a dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune 
asupra unei parcele în supra-
față de (...) Constată validitatea 
antecontractului de vânza-
re-cumpărare încheiat sub 
semnătură privată la data de 
25.08.2015, prin care pârâta 
Costan Victoria Ana s-a obligat 
să vândă reclamanților (...) un 
lot de teren (...) Obligă pe 
promitenta-vânzătoare (...) să 
predea act apt pentru întăbu-
lare (...) Dispune dezmembrarea 
terenului în litigiu şi înscrierea 
în CF (...) Fără cheltuieli de 
judecată. Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la comu-
nicare. Cererea de apel se 
depune la Judecătoria Năsăud 
(...)

l SC Therme Nord Bucuresti 
SRL, avand sediul in judetul 
Sibiu, municipiul Sibiu, str. 
B-dul. Victoriei, nr. 44A, titular 
al planului P.U.D.-construire 
piscina exterioara si spatii 
anexe,  comuna Balotesti, satul 
Blaotesti, judet Ilfov, T124, 
P504/1/3, anunta publicul inte-
resat asupra   depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului 
Favorabil pentru PUD-con-
struire piscina exterioara si 
spatii anexe. 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 calendaristice 
de la publicarea anuntului, ince-
pand cu data de 13.09.2017

l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Cara Comimpex 
2001 SRL desemnat prin hota-
rarea din data de 20.09.2017, 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr.46245/3/2016, notificã 
deschiderea falimentului prin 
procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împo-
triva Cara Comimpex 2001 
SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 1, Str. Biborţeni, Nr. 7, 
camera 1, CUI  13891038, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/4876/2001. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa 

data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva Cara 
Comimpex 2001 SRL vor 
formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucureşti - Secţia 
a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 46245/3/2016, in 
urmatoarele  condit i i :  a) 
termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul supli-
mentar al creantelor 18.10.2017; 
b) termenul limita pentru verifi-
carea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabe-
lului suplimentar al creantelor 
10.11.2017; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 
zile de la publicarea in BPI a 
tabelului suplimentar; d) 
termen pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv 
consolidat 29.11.2017.

l SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Avantaj Med 
SRL desemnat prin hotararea 
nr.4847 din data de 18.09.2017, 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 14407/3/2017, notificã 
deschiderea procedurii insol-
ventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Avantaj Med 
SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 1, Calea Grivitei, Nr. 
359 BIS, CUI  3270319, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/29142/1992. Persoanele 
fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta 
impotriva Avantaj Med SRL 
vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - 
secţia a VII-a Civila, cu referire 
la dosarul nr.14407/3/2017, in 
urmatoarele  condit i i :  a) 
termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debito-
rului 03.11.2017; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 
24.11.2017; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 11.12.2017; d) data 
primei sedinte a adunarii gene-
rale a creditorilor 04.12.2017, 
ora 14.00; e) adunarea generala 
a asociat i lor  la  data de 
29.09.2017, ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

l SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Free Mind 
Group SRL desemnat prin 
h o t a r a r e a  d i n  d a t a  d e 

20.09.2017, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 
11029/3/2017, notificã deschi-
derea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva Free Mind Group 
SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 1, Str. Occidentului, Nr. 
8-10, Bloc Corp D, Etaj P, CUI  
21565725, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/7524/2007. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de 
creanta impotriva Free Mind 
Group SRL vor formula decla-
ratie de creanta care va fi inre-
gistrata la grefa Tribunalului 
Bucureşti - secţia a VII-a Civila, 
c u  r e f e r i r e  l a  d o s a r u l 
nr.11029/3/2017, in urmatoarele 
conditii:  a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 03.11.2017;  b) 
termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preli-
minar de creante 23.11.2017;  c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
18.12.2017; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 28.11.2017, ora 
14.00;  e) adunarea generala a 
a s o c i a t i l o r  l a  d a t a  d e 
02.10.2017, ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

l Lichidatorul judiciar al SC 
Wilhelm Tolke SRL, cu sediul 
în Ploieşti, str. Gh. Grig. Canta-
cuzino, nr. 14, Prah. înregistrată 
la ORC sub nr. J29/3087/2007, 
CUI 22808806, notifică debi-
toarea, creditorii şi ORC 
Prahova  că  în  dos .  nr. 
4169/105/2017, aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova s-a dispus 
deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolvenţei împotriva SC 
Wilhelm Tolke SRL stabilin-
du-se următoarele termene: - 
t e rmenul  l imi tă  pent ru 
înregistrarea cererilor de admi-
tere a creanţelor asupra averii 
debitorului (timbrată cu 200 lei) 
este 30.10.2017; - termenul de 
verificare a creanţelor, de întoc-
mire şi publicare în BPI a tabe-
lului preliminar este 09.11.2017; 
- termenul pentru soluţionarea 
eventualelor contestaţii şi 
pentru definitivarea tabelului 
creanţelor este 04.12.2017.Rel. 
Lichidator judiciar CARDU-
ELIS CONSULTING IPURL, 
Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, jud. 
Prahova. Tel. 0722.634.777/ 
0344.809.816.

l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Armonix Distribu-
tion SRL desemnat prin hota-

rarea nr.4840 din data de 
18.09.2017,  pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
V I I - a  C i v i l a  i n  d o s a r 
nr.12503/3/2017, notificã deschi-
derea falimentului prin proce-
dura simplificata prevazuta de 
Legea nr.85/2014 împotriva 
Armonix Distribution SRL, cu 
sediul in Bucureşti Sectorul 3, 
Intr. Patinoarului, Nr. 23, Bloc 
PM55, Scara 3, Etaj 4, Ap. 108, 
CUI 27887304, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/182/2011. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa 
data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva Armonix 
Distribution SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
12503/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul 
suplimentar al creantelor 
18.10.2017; b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creantelor 10.11.2017; c) 
termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 29.11.2017.

l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Gesadeum Market 
SRL desemnat prin hotararea 
din data de 20.09.2017, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr.47092/3/2016, notificã deschi-
derea falimentului prin proce-
dura simplificata prevazuta de 
Legea nr.85/2014 împotriva 
Gesadeum Market SRL, cu 
sediul in Bucureşti Sectorul 3, 
Intr. Patinoarului, Nr. 23, Bloc 
PM55, Scara 3, Etaj 4, Ap. 108, 
CUI  27912122, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/432/2011. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa 
data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva Gesa-
deum Market SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
47092/3/2016, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul 
suplimentar al creantelor 
18.10.2017; b) termenul limita 

pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creantelor 10.11.2017; c) 
termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 29.11.2017.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judi-
ciar în dosarul 5479/111/2017 
af lat pe rolul Tribunalului 
Bihor, privind pe debitoarea 
S.C. Lerolex S.R.L. CUI 
33670953 J5/1522/2014 îi 
anunţă pe toţi creditorii socie-
tăţii sus menţionate că s-a 
deschis procedura prevăzută de 
Legea nr. 85/2014 şi, în conse-
cinţă: 1. termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere 
a creanţei dumneavoastră 
asupra averii debitoarei S.C. 
Lerolex  S.R.L. este data de 
06.11.2017; 2. termenul limită 
de verificare a creanţelor, întoc-
mire, afişare şi comunicare a 
tabelului preliminar al crean-
ţelor va fi data de 17.11.2017; 3. 
termenul pentru soluționare 
eventualelor contestații va fi 
data de 24.11.2017 şi termenul 
pentru afişarea tabelului defi-
nitiv al creanțelor va fi data 
13.12.2017; 4. prima şedinţă a 
adunării creditorilor va avea loc 
în data de 22.11.2017, ora 12.00, 
la adresa Private Liquidation 
Group IPURL, Oradea, str. 
Avram Iancu nr. 2 ap.11, 
județul Bihor.

l Judecătoria Făgăraş aduce la 
cunoştința celor interesați că 
petenta Bebelea Eugenia domi-
ciliată în Șercăița, 181, Com. 
Șinca, jud. Braşov, a introdus la 
judecătoria Făgăraş acțiune 
prin care solicită să se constate 
că a dobândit dreptul de propri-
etate prin uzucapiune asupra 
terenului in suprafață de 1762 
mp, situat in Șercăița, 181, com. 
Șinca, jud. Braşov, identic cu 
C F.  1 0 1 4 3 4 ,  Ș i n c a ,  n r. 
TOP.105,106, insris pe numele 
proprietarilor Bebelea Spiridon 
şi Bebelea Eugenia. Persoanele 
interesate pot să facă opoziție la 
judecătoria Făgăraş in termen 
de 1 lună de la data afişării şi 
publicării prezentei.

SOMAȚII  
l Prin prezenta publicație se 
aduce la cunoştința celor intere-
sați faptul că numita Manui 
Iren, domiciliată în comuna 
Ozun, str.Gabor Aron, nr.196, 
jud.Covasna, solicită declararea 
judecătorească a morții numi-
tului Manui Ioan-Florin, născut 
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la data de 08.04.1973, în locali-
tatea Sfântu Gheorghe, jud.
Covasna, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în satul  Lunca 
Ozunului, nr.16, comuna Ozun, 
jud.Covasna, dispărut la data 
de 24.08.2008, în localitatea 
Katerini, din Grecia. Toți cei 
care pot da informații pentru 
soluționarea cererii să le comu-
nice instanței la Judecătoria 
Sfântu Gheorghe, jud.Covasna.

LICITAȚII  
l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Mex Cafe SRL 
desemnat prin incheierea de 
sedinta din data de 15.04.2015, 
pronuntata  in  dosar  nr. 
33112/3/2013 af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII - a Civila, anunta scoaterea 
la vanzare prin licitatie publica 
a bunurilor mobile af late in 
proprietatea Mex Cafe SRL, 
constand in 2 (doua) ATV -uri 
Aeon Overload 180 – nefunctio-
nale - in valoare totala de 914 lei 
exclusiv TVA. Vanzarea bunu-
rilor mobile apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data 
de 29.09.2017 ora 14.00, prin 
licitatie publica. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunurilor, pretul acestora, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona la 
sediul lichidatorului judiciar sau 
prin virament bancar. Costul 
unui caiet de sarcini este de 200 
lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel.021.227.28.81.

l Licitaţie publică cu strigare 
pentru închirierea unei supra-
feţe de 64.80 mp, cu destinaţia 
punct comercial in incinta 
unitatii, pentru persoanele 
private de libertate. Prețul de 
pornire este 1397,25 lei, garanția 
de participare este în cuantum 
de  2% din valoarea contractului 
de locațiune pe un an, respectiv 
335,34 lei,  pasul de licitație este 
de 139,725 lei. Rulajul mediu 
lunar al vânzărilor este de 
190.000 lei. Caietul de sarcini şi 
regulamentul privind desfăşu-

rarea licitaţiei se pot ridica de la 
sediul Penitenciarului Oradea. 
Re la ţ i i  sup l imentare  la 
tel.0259.419.881. int.118, e-mai 
penitenciaruloradea@gmail.
com, Data limită de depunere a 
documentelor de calificare este   
29.09.2017  ora 9.00.

l SC Lili’s Green Hotels 
Ploiesti SRL, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, 
anunta vanzarea la licitatie 
publica a activului aflat in patri-
m o n i u l  d e b i t o a r e i , 
respectiv Hotel Restaurant – 
„Casa Rotaru”,  situat  in 
Ploiesti, str. Oborului, nr. 27, jud. 
Prahova (zona Obor – magazin 
Dedeman - mall AFI), inscris in 
CF nr. 125774 a mun. Ploiesti, 
constructie compusa din 
D+P+1E+3Mansarde, in supra-
fata de 1922,44 mp, finalizata in 
2007, la pretul de 372.750 euro 
exclusiv TVA, ce se va achita in 
lei la cursul euro de la data efec-
tuarii platii. Daca cumparatorul 
este o persoana inregistrata in 
scopuri de TVA, se va aplica 
taxarea inversa si pretul nu va fi 
purtator de TVA. Hotelul 
dispune de 50 de camere de 
cazare si  3 apartamente, 
receptie, restaurant, bar si buca-
tarie la parter, iar la demisol 
crama si bucatarie rece. Struc-
tura constructiva a hotelului 
este cu fundatii din beton 
armat, inchideri perimetrale din 
BCA, compartimentări interi-
oare din zidarie de BCA, acope-
risul cu tabla Lindab si dispune 
de utilitati: electricitate, apa, 
gaz, canalizare. Constructia este 
edificata pe un teren proprie-
tatea asociatului  Rotaru 
Valentin in suprafata de 697 mp 
pentru care se organizeaza lici-
tatie publica de catre BEJ Pana 
Victor cu pret de pornire al lici-
tatiei de 54.750 euro. Licitatia 
publica are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 
18.09.2017, a Minutei din 
20.09.2017 si a Caietului de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 25% din 
cel stabilit in noul raport de 
evaluare. Avand in vedere ca 
BEJ Pana Victor a stabilit in 
luna octombrie 2017 o singura zi 
de licitatie pentru valorificarea 
terenului - data de 18.10.2017, 
orele 11.00, se stabileste prin 
prezentul anunt sedinta de lici-
tatie publica pentru Hotelul 
Restaurant – „Casa Rotaru” in 
data de: 18.10.2017, orele 13.00 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. 
Relatii suplimentare se obtin de 
la lichidatorul judiciar la telefon 
0344104525 si din caietul de 
sarcini ce se poate procura de la 

sediul acestuia la pretul de 3000 
lei fara TVA.
 
l SC Lili’s Green Hotels 
Ploiesti SRL, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, 
anunta vanzarea la licitatie 
publica a Complexului Restau-
r a n t  c u  s p a t i i  d e 
cazare Pensiune „Hanul Gaza-
rilor” situat in Ploiesti, str. M. 
Bravu, nr. 45, jud. Prahova, 
(zona Stadion Petrolul, la circa 
600 m distanta de Palatul 
Administrativ, de Tribunalul si 
Parchetul PH) inscris in CF nr. 
123740 a Mun. Ploiesti, finalizat 
in 2003, compus din teren in 
suprafata de 720 mp in acte, 
respectiv 719 mp masurata si 
constructii: C1 – Hotel + restau-
rant (Subsol – Crama, o buca-
tarie, 3 vestiare cu wc-uri, 
magazie, camera frigorifica si 
doua holuri, Parter: restaurant, 
bar, receptie, bucatarie, terasa, 
etaj 1: 7 camere duble si 1 single, 
fiecare cu gr. sanitar, debara, hol 
si casa scarii, etaj 2: 7 camere 
duble si 1 single fiecare cu grup 
sanitar, casa scarii, hol, culoar, 
etaj 3: 5 camere duble si o 
camera single, spalatorie, 
camera centralei termice, 2 
holuri, casa scarii, C2 – Anexa + 
beci, la pretul de 319.500 euro 
exclusiv TVA, ce se va achita in 
lei la cursul euro de la data efec-
tuarii platii. Daca cumparatorul 
este o persoana inregistrata in 
scopuri de TVA, se va aplica 
taxarea inversa si pretul nu va fi 
purtator de TVA. Pensiunea 
dispune de 22 de camere de 
cazare, restaurantul de aprox. 
60 locuri, crama de aprox. 80 de 
locuri, teresa de aprox. 44 locuri, 
iar in curte este amenajat loc 
pentru fumat, foisor cu masa si 
scaune si un gratar. Imobilul 
este racordat la toate utilitatile 
avand instalatii de apa, insta-
latie electrica, instalatie de 
incalzire – centrala termica 
proprie pe gaz, retea canali-
zare. Licitatiile publice au loc in 
baza hotararii Adunarii Credi-
torilor din 18.09.2017, a Minutei 
din 20.09.2017 si a Caietului de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 25% din 
cel stabilit in noul raport de 
evaluare. Sedintele de licitatie 
vor avea loc pe data de: 
0 3 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  1 0 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
1 7 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  2 4 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
3 1 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  0 7 . 1 1 . 2 0 1 7 , 
1 4 . 1 1 . 2 0 1 7 ,  2 1 . 1 1 . 2 0 1 7 , 
28.11.2017 si 05.12.2017 orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab.7B. Relatii suplimentare se 
obtin de la lichidatorul judiciar 
la telefon 0344104525 si din 
caietul de sarcini ce se poate 

procura de la sediul acestuia la 
pretul de 3000 lei fara TVA.

l S.C. Doroca S.A, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, dosar nr. 1508/40/2013 
Tribunalul  Botosani, anunţă 
scoaterea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum 
urmează: A. Imobil situat în 
Dorohoi ,  str.  Brazi ,  nr.1 
amplasat pe teren în concesiune 
de la municipiul Dorohoi, 
compus din: 1. Restaurant Hotel 
Cabana Brazi cu subsol, parter 
şi etaj cu s.c la sol de 701,10 mp; 
2. Magazie cu s.c. la sol de 34,30 
mp; 3.Magazie si beci cu s.c. la 
sol de 97,20 m.p.; Pretul de 
vanzare fiind de 1.754.000 lei 
(382.400 Euro), TVA inclus 
(100%). B. Spaţiu comercial 
situat în Dorohoi, Bld.Victoriei, 
nr. 14, bl. A10-parter, în supra-
faţă utila de 284,72 m.p.; 1. 
Terenul in cota indiviza de 62,72 
mp este concesionat de la muni-
cipiul Dorohoi. Pretul de 
vanzare fiind de 598.100 lei 
(130.400 Euro), TVA inclus 
(100%). C. Spaţiu comercial 
situat in Dorohoi, str. Grigore 
Ghica nr.5, bl.C7-parter, în 
suprafaţă utila de 101,90 mp 
(construita 137,50 mp). Terenul 
în cota indiviza de 32,50 mp este 
concesionat de la municipiul 
Dorohoi, la pretul de 213.300 lei 
(46.500 Euro), TVA inclus  
(100%). D. Spaţiu comercial 
situat in Dorohoi, Aleea Duzilor, 
nr.12, bl.E1-parter, în suprafaţă 
utila de 245,50 mp (construita 
266,90 mp). Terenul în cota 
indiviza de 61,89 mp este conce-
sionat de la municipiul Dorohoi 
la pretul de 315.100 lei (68.700 
Euro), TVA inclus  (100%). 
Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare 
au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada 
acestui fapt, cu o zi inainte de 
data licitatiei, orele 15.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi. Licitaţiile vor avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi, in data de 29.09.2017, orele 
14:00, şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2006 privind proce-
dura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data 
de  15.03.2016. Adjudecarea se 
va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a lici-
taţiei. Garantia este in cuantum 
de 10% din valoarea de vanzare. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
telefoanele: 0232.240.890; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l Primaria com. Berca, judetul 
Buzau cu sediul in com.Berca, 
str. 1 Decembrie, nr. 427, tel. 
0238526004, fax 0238526537 
organizeaza in data de 12. 10. 
2017 ora 10, 00 la sediul insti-
tutiei licitatie pentru concesio-
narea terenului in suprafata de 
1585mp, lotizat astfel: Lot 1 
-743mp, Lot 4 -421 mp, Lot 5- 
421mp, din intravilanul satului 
Berca, Tarla nr.164, com. Berca, 
jud.Buzau, in scopul construirii 
de locuinte. Persoanele intere-
sate pot intra in posesia unui 
exemplar al documentatiei de 
atribuire de la sediul primariei 
Berca, luni-joi intre orele 8,00-
16,00, vineri 8,00-13,00. Taxa de 
participare -200lei (chitanta in 
original in plicul exterior), 
garantia de participare -100lei 
(in original, OP sau scrisoare de 
garantie bancara in plicul exte-
rior), documentatia de atribuire 
-100lei. Data limita de primire a 
solicitarilor la clarificari 
-28.09.2017, ora 15,30. Data 
limita de transmitere a raspun-
sului la clarificari -05.10.2017, 
ora 15,30. Data limkta depunere 
oferte -11.10.2017, ora 15,30. 
Oferta se depune intr-un exem-
plar la sediul primarieie Berca. 
Deschiderea ofertelor se va 
desfasura in sedinta publica la 
data de 12.10.2017, ora 10:00.

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea 
la vânzare a activelor 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 Chisinaului nr.35. Pretul 
de vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 
531.000 Eur) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Activul 
nr.2: Proprietate 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 ,40 le i  ( re spec t iv 
154.038EUR) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Persoa-
nele 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 27.09.2017 orele 
11.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea 
loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi, in data de 28 
septembrie 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 organizare 
şi desfăşurare a licitaţiei, Regu-
lament ce poate fi consultat atat 
la dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul va 
fi ţinut la plata preţului de adju-
decare in termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare şi 
desfăsurare a licitaţiei. Ofer-
tantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la lici-
tatie 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, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, până la 
data de 28.09.2017, orele 11.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
telefoanele: 0232.240890; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l Anunț privind organizarea 
licitației de vânzare masă 
lemnoasă fasonată, producția 
anului 2017. Organizatorul lici-
tației: Comuna Remetea, cu 
sediul în Comuna Remetea, Pța. 
Cseres Tibor, nr. 10, Județul 
Harghita, CIF: 4367655, tel/fax: 
0266-352-101, e-mail: office@
gyergyoremete.ro. Data şi ora 
d e s f ă ş u r ă r i i  l i c i t a ț i e i : 
06.10.2017, orele 09:00. Locul 
desfăşurării licitației: sediul 
Primăriei Comunei Remetea, 
Comuna Remetea, Județul 
Harghita. Tipul licitației: lici-
tație publică cu strigare. Lici-
tația este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, 
aprobat prin HG 617/2016 cu 
modificările şi completările 
ulterioare.
Data şi  ora preselecției : 
02.10.2017, ora 09:00. La prese-
lecție nu participă operatorii 
economici. Data şi ora limită 
până la care poate fi depusă 
documentația pentru preselecție 
şi înscrierea la licitație este 
06.10.2017, ora 08:30. Lista 
partizilor care se licitează, 
prețul de pornire a licitației 
pentru fiecare partidă sunt 
afişate la sediul organizatorului 
şi pe site-ul www.ocoalederegim.
ro . Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată, oferit la 
licitație este de 598 mc, volum 
brut, din care: 1. Pe natură de 
produse :  APV nr.  HR - 
18771067  UP VII, Remetea –
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Vf. Caprei,  UA 4; volum brut 
pus pe licitație: 598 mc.2. Pe 
specii: Molid 598 mc; volum 
brut pus pe licitație. Prețul de 
pornire a licitației este de: 240 
lei/mc fără  TVA; conform 
HCL nr. 72 din Octombrie 
2016. După strigare şi în conti-
nuare după fiecare eventuală 
strigarte (dacă este cazul) pasul 
de majorare a preţului  este de 
5 Ron. Masa lemnoasă faso-
nată oferită spre vânzare 
provine din fondul forestier 
proprietate publică a Comunei 
Remetea. Caietul de sarcini 
poate fi solicitat de la sediul 
organizatorului, începând cu 
data de 25.09.2017. Pentru 
participarea la licitație, solici-
tantul trebuie să depună, până 
la data de 02.10.2017 ora 08:30, 
o cerere de înscriere la licitație, 
la care trebuie să anexeze 
documentele prevăzute în HG 
617/2016. Pentru informații şi 
date suplimentare vă puteți 
adresa organizatorului licita-
ției: Comuna Remetea, tel: 
0266-352-101.

l SC Codacons SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
imobile si mobile aflate in patri-
moniul debitoarei, respectiv: 
teren intravilan situat in 
Breaza, Cartier Frasinet FN, 
jud Prahova, in suprafata de 
2791 mp, la pretul de 85.500 lei, 
buldoexcavator la pretul de 
12.000 lei, autoturism Volvo la 
pretul de 10.125 lei, etc. Lici-
tatia are loc in baza Adunarii 
Creditorilor din data de 
10.08.2016, ce a incuviintat 
raportul de evaluare si regula-
mentul de participare la licitatie 
si a Adunarii Creditorilor din 
20.09.2017. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 25% fata 
de cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitaţia va avea loc 
pe  data  de  26 .09 .2017 , 
05 .10 .2017 ,  16 .10 .2017 , 
26 .10 .2017 ,  06 .11 .2017 , 
16 .11 .2017 ,  27 .11 .2017 , 
07.12.2017, 18.12.2017 si 
08.01.2017 orele 12.30 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 

Prahova. Relaţii suplimentare 
la telefon 0344104525.
 
l Penitenciarul Baia Mare, cu 
sediul în localitatea Baia Sprie, 
strada Forestierului, nr. 217, 
telefon – 0262/214230, fax – 
0262/214231, organizează în 
data de 02.10.2017, ora 11.00, 
procedura de atribuire a 
contractului de închiriere a 
două spații de producție şi 
depozitare în incinta instituţiei 
prin „licitaţie publică cu stri-
gare”. Suprafeţele sunt: S1= 
229,62m²; S2= 287,93 m². Preţul 
de pornire al licitaţiei este de 
3lei/mp/lună, iar saltul de 
supralicitare   este de 1 leu. 
Documentaţia descriptivă, 
caietul de sarcini şi anexele 
aferente se pot ridica de la 
sediul unităţii achitând contra-
valoarea de 10 lei, TVA inclus 
sau la solicitare transmisă prin 
e-mail: achizitii.pbmare@anp.
gov.ro. Data limită pentru 
depunerea documentelor de 
participare – 02.10.2017, ora 
09.00. Cuantumul garanţiei de 

participare la licitaţie este de: 
S1-165lei, S2 – 207lei.  Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 0262/214230 sau la 
sediul instituţiei.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat constatator 
( p t  p u n c t u l  d e  l u c r u )
nr.6560/21.02.2014,  eliberat de 
ORC Arad pt. Sc Gil Grup Srl.
Il declar nul.

l Pierdut certificat de inmatri-
culare al SC Pandy Amanet de 
Lux IFN SRL, RO28543139, 
J40/6415/2011, sediul social in 
Bucuresti, sector.4, Aleea Resita 
nr.5, bl.A8, sc.3, ap.43, cam.2. 
Declar nul. 

l Pierdut atestat instructor 
fitness emis de Fitness Educa-
tion School pe numele de Nae 
Ionela. Îl declar nul.

l Pierdut certificat profesional 
conducător auto transport 
rutier regim taxi, seria CPTx nr. 

0103537, emis de A.R.R. Bucu-
reşti pe numele Lazar Ion.

l Pierdut Carnet cu foi de 
parcurs  INTERBUS nr. 
0011113 şi carnet– Document 
de control pentru servicii inter-
naționale  ocazionale  nr. 
2017983 eliberate de A.R.R. Iaşi 
pe numele S.C. Andreika 
Trucks S.R.L. Se declară nule.

l Pierdut Act concesiune loc de 
veci Cimitirul Marcuta, fig. 
XXIII nr. 105, pe numele 
Borteanu Georgeta.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare nr. 31246, Proces 
verbal, Schita imobil, pe numele 
Stoian Nina si Stoian Stelian. 
Le declar nule

l Pierdut Dovada achitare 
integrala apartament, pe 
numele Frunzeanu Leonard. O 
declar nula.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare nr. 1324/4/1982 si 

Proces verbal anexa, pe numele 
Ilinca Ana. Le declar nule.

l Pierdut Adeverinta plata 
integrala apartament, pe 
numele Anton Marinica. O 
declar nula.

l Pierdut Proces verbal din 
26.08.1990, pe numele Toma 
Simion si Toma Maria. Declar 
nul.

l Pierdut Proces verbal 
predare primire locuinta, nr. 
11781/12.07.1991, pe numele 
Dupu Constantin. Declar nul.

l Pierdut Dovada achitare 
integrala locuinta, Nita Estera. 
Declar nula.

l Declar pierdut şi nul certifi-
catul de înregistare al firmei 
Gitamavi SRL, CUI:14180807, 
J16/632/2001, având seria B, 
nr.0066996, eliberat de ORC 
Dolj la data de 08.07.2003.


